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Utol^rt h^it benniinket
a .Jeg" 6rulet. A vil^g tele

van ilyenkor 6v v^g^n
a kiilonbozo v6laszt^sok-

kaL szavazasokkal. Egy
ideig lehet dacoini a divat-

tal, azutdn az ember meg-
adja mag^t. Igy t6rt6nt ez

mifel6nk is. Megadva ma-
gunkat, orommel csatla-

koztunk az akciohoz,
amelynek sor^n szeretn^nk
megvaiasztatni az
magyar gy^rtmanyu mik-
roszamit6gepet.
Oszint6n sz6lva az eg6sz
c6c6ban a legizgalmasabb
az a tabl^zat, amelyet BIT
LET-unk kdzep^n tal^inak.

mikroszamitOgepe
magyarorszag 84

peldanyt gy^rtottak mar,
vagy ugy gondoltuk, hogy
rovidesen el^ri a tipus

a 100-as szeri^t. Egy-k6t
tdved^sunk akadt, van
olyan gep, amely bekeriilt

abba a list^ba, s az6ta is

j6 ha a huszas szeri^t el-

^rte. Az akkori tSbl^zat ke-

szitoje, Broczkd Peter,

engedve a Mikromagazin
6s a BIT-LET k6resenek,
ezuttal azokat a hazai

^yartm^nyu mikrog^peket
gyujtotte tSbl^zatba, ame-
lyeket tudom^sa, tudo- ^
m^sunk szerint pillanatnyilag is gydrtanak. Ez a t^bl^zat

lelmetes m6retu. Sz^m szerint nyolcvanketfele g6pet tartal-

maz. Nemcsak 6rdekess6gk6nt kozoljiik, hanem ugy gondol-
tuk, hogy ez adhat t^mpontot az olvas6knak a szavaz^sban.

Persze ki ismeri ezeket a g6peket? Helyes k6rd6s, s volta-

k^ppen ettdl is lesz egy kicsiket komikus a Mikromagazin
6s az 6t-BIT-LET kdzos v6laszt6sa. Hogyan lehet ugyanis ugy
szavazni, hogy a szavaz6k valbszinuleg nem ismerik a szami-

tdsba joheto g6pek nagyobbik r6sz6t? Lehet ugye szavazni

hasrautesszeruen, vagy lehet szavazni ugy, ahogy sugja

valaki, vagy lehet ugy szavazni, ahogy tudunk. Ez ut6bbi eset-

ben azonban feltehetoleg az a gep nyeri majd a v6laszt6st,

amely a legnagyobb p6ld6nyban letezik az orszSgban, s ily

m6don a legtobben is-

merik.

Ezt azonban a szer-

kesztos^g szeretne
elkeriilni. A szerkesz-

to azt k6ri a kedves
olvas6t6l, hogy mielott
haldira rohogn^ mag^t,

torodjon bele, hogy ez csak
egyj^t^k. Remelhetoleg
semmifdie komoly kovet-
kezmenye nem lesz - mert

ezesetben n6mi lelki-

ismeretfurdal^sunk lenne.

E kicsit szkeptikus bevezetd
ut6n a szavazas reszletes

felt^telei, kiir^sa:

Hazai gy^rt^su szem6lyi es
professzion^lis mikro-

szamitogdpekre szavaz-
hatnak olvas6ink. A Mikro-
szdmitogep Magazin esaz
Ot-BIT-LET szerkeszt6s6ge

az olvas6k pontsz^mai
alapj^n adja majd ki az ^v

magyar mikrosz6mit6gepe
dijat. A szavazptokat la-

punkban s a Mikrosz^mitd-
gep Magazinban meg-
jeleno szavaz6lapokon

kiildhetikbe. (Lapunk33.
oldal^h taldlj^k a sza-

vazdiapot.) A lapon 9-fele

szempontot tal^lnak.

Minden szempont mellett
z^r6jelben egy szamot..

Ez azt jelenti, hogy ezeket
a szempontokat a meg-

adott hat6rert6kig szives-

kedjek a szavaz6 oszta-

Nagyon k^rjuk, hogy valamennyi rubrik^ba

irjanak valamilyen szSmot, mert csak azokat a szavaz6lapokat

tudjuk 6rt6kelni, amelyeken minden rubrika ki van toltve. . ^
A kiv6gott szavaz6lapot lapunk cim6re kiildj^k 1985. janu6r^

15-ig. Az 6rt6kel6sr6l csak annyit, hogy a szavazatokon,

oszt^Iyzatokon kiviil a gy6rt6kn6l is v6gzunk majd kicsit resz-

letesebb felm6r6st, sdt benchmark programokkal objektiv

osszehasonUt^st is v6gzunk majd a legtobb szavazatot szerzett

gepekn^l. A felm^resekbol leszQrhetd kovetkezteteseket

kozreadjuk, megprob^lva igy is segiteni a mikrosz^mltogep-
v6sarl6k t6jekoz6d6s^t.

A szavazas eredm6ny6t dprilisban kozoli mind a BIT-LET,

mind a Mikrosz6mit6g6p Magazin.

BEhULRdL

HIroldal - grizzly medv^kkel 6s m^rnoki mikr6kr6I sz6\6 hirrel

Programaj^nlat - filmcsin^l6 program ZX 81 -re. Nemcsak ZX-eseknek 6rdekes. de a programoz^si fog^sok ir^nt

6rdekl6d(5knek is

!

Csinild magad MERGE - egy saj^t k6szil6su, nem tuls^gosan bonyolult. s m6gis \6\ haszn^lhal6 MERGE-t ad nekunk

HT-ro, Commodore 64-re 6s VIC 20-ra egy olvas6nk.

Az 4v magyar mikroszSmltdgSpe - t^bl^zat a sz^mft^sba j6het6 g6pekr6l - alapos 6s ..m^retes" inform^ci6gyijjtem6ny

Egy nem reprezentativ felmSrSs - a Bolyai T^rsulat k6rd(5fveit ugyanis nem sokan toltott6k ki!

Sorvezetd - g6pi k6du programoz^s 17.- Fried Katalin pdldaprogramj^val

Mi ujsig KIT-iink t&jitn? - Luk^cs J6zsef a Homelab 3. helyzet6r(5l. ..multj^r6l"

Posta- lev^lv^laszokkal 6s tobbek k6r6s6re a TBUG nevu HT-program kezel6si utas(t6s5val

Gipnyerff- a harmadg6pnyer6 harmadik forduldja feiadatainak megold^sa teljes macska(5rulettel - 6s a G6pnyer6

m^sodik feladata
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Tal^n a Casio a legismertebb c6g a zseb-

sz^mol6g6p-piacon, Tavaly bel^pett a mikro-

S24mft6g6pes versenybe az FP 1 000/1 1 00-as
8 bites 870-es alapu mikrog^peivel. Ahogy
ez v^rhat6 volt, most bejelentette az FP 6000
16 bites mikrog6p6t. Ez a g6p szinte ipari

szabv^nynak sz^mft6 tulajdons^gokkal ren-

delkezik. 8086-os mikroprocesszor, 256
kbyte RAM. 768 kbyte-ra b6v[thet<5 floppy

lemezek 6s a csatlakoz^si Iehet(5s6g a

10 megabyte-OS fix h^tt^rt^rhoz. A meg-
Iehet6sen koznapi term6k ^ra 2800 dollar

a floppy lemezes ki^pft^ssel; j6 50%-kal a

piaci 5r felett van. Az ^rban csak az MS-DOS
6s a C86-BASIC van benne. A c6g a g6pet
csak Eur6p^ba kiv^nja export^lni.

A Tekronix Artificial Intelligence System a

Xerox c6g Smalltalk 80 nevu g6p6n kerul

forgalmaz^sra. Az els(5sorban fejleszt^sre

alkalmas rendszer objektumorient^lt prog-

ramoz^si nyelvvel rendelkezik. 6s els6sorban

a nagyon osszetett rendszerek kialakft^scira

alkalmas. A fejleszt(5 szimbolikusan defini^l-

hat objektumokat, koncepci6kat. A Smalltalk

a definfcibkat azonnal leforditja, rendszerbe
^IKtja 6s ..ablakos" stilusban megjelenfti.

Maga a sz^mlt6g6p 10 MHz-es, 16/32 bites

Motorola 68010 mikrog6pre 6pul. ..Sz6m-

dar^l6s" muveleteit kulon hardver-seg6desz-
kozok gyorsftj6k. A felhaszn6l6 1 mega-
byte-os RAM-ot kap. amely 2 megabyte-re
b6vfthet6. A fix h6tt6rt6r 20 Mbyte. A rend-

szer virtu^lis mem6riakezel6st val6sft meg.
,.lap-kezel6sser'. A virtu6lis mem6ria m6rete
8 megabyte. A k6perny6 felbontb k6pess6ge
640x480 k6ppont. Az Ethernet h^l6zathoz
val6 csatlakoz6st tavaszra fg6ri a gy^rt6.

A rendszerhez v^s6rolhat6 a Franz LISP
6s egy Prolog fordft6 program. A kieg6szft6-

sek kozul egy tov^bbi 40 megabyte-os fix

lemez 6s ..straemer" szalag a Iegl6nyege-
sebb.

Ahogyan m6s esetekben is bebizonyosodott
m^r. az operatfv int6zked6seket ig6nyl6

adatok eset6ben tobbet 6rhet egy kissz^mf-

t6g6p, mint egy 6ltal6nos nagy rendszer.

Ez most a grizzly medv6k (ulsus horribilis)

eset6ben is bebizonyosodott - frja a Com-
puter World.
Mint azt a kozkedvelt Foxi Maxi rajzfilm-

sorozatb6l tudjuk, az amerikai nemzeti par-

kokban rengeteg grizzly medve 61. A val6-

s^gban nemcsak 6lelmet lopnak a kempin-
gez6 turist6kt6L hanem meg is t6madj5k
6ket, A Yellowstone Nemzeti Parkban az

incidensek sz^ma a szendvicslop^stbl a

hal6los balesetig evente 300-400, A park-

(5rok ugy v6dekeznek. hogy nyilv^ntartjak

az incidensek hely6t, idej6t 6s ha kell. le-

z6rj6k a vesz6lyeztetett k6rny6ket.

A sz6mit6g6pesit6s e\6z6 gener5ci6j^ban

(1 978-ban) nagyg6pre kidolgoztak egy med-
venyilv^ntart6 rendszert (Bear Information

Management System = BIMS), vagy ha ugy
tetszik. Medve lnform6ci6s Rendszer (MIR).
A rendszer azonban nem v6ltotta be a hozz^-
fuzott rem6nyeket. A park6rok szfvesebben
n6zt6k meg k6zi nyilv6ntart^sukat, semmint
egy-k6t napot v^rjanak a sz^mft6g6pes ada-
tokra. A megold^st - mint annyi m^s helyen -
egy (medve)testre szabott kissz^mft6g6pes
alkalmaz6si rendszer hozott. Egy Datapoint
8630-as kisg6pre dolgoztak ki egy operatfvan
muk6d(5 rendszert a medv6k viselked6s6nek
sz^montart^s^ra. Most ak^r olyan egzotikus
k6rd6sekre is v6laszt tudnak adni, mint: h6ny
him medv6t I6ttak 1981 -ben az Old Faithful-

hegys6gben. (A medvef^j^t neki !)

A Bauer Associates nevu c6g IBM PC-hez
6s Apple sz6mit6g6pekhez k6szftett egy
Synthesis nevu alkalmaz^si programot, amely
a k6rd(5fvk6szft6st 6s -ki6rt6kel6st t6mogatja.

A program a felhaszn6l6nak els6k6nt 16-

p6sr6l I6p6sre lefrja a k6rd(5ivk6szi't6s alap-

vet(5 szab6lyait (val6szfnuleg nem a Par-

• bit; egv kettes sz^mrendszerbeli helyiert6k (0 vagy 1
>

• byte (b^jt) 8 bitbfil ^116 menn6fia ..egys6g
*

• g6pi k6d: a g6p saj^l nyelve. a BASIC uiasi't^sokat esCszor erre fordi'tja ie. csak azutdn
tudja v6grehajtani

• hardware (h^rdver); a g6p muszakt-fizikai ..teste
'

• interface (interf^jsz) . m^s g6pekhoz vagy penf^n^khoz val6 kapcsol6d6si Iehet6s6g
• mem6ria: adatok 6s programok tarol^sdra szolgSI6 egysdg
• mikroprocesszor (CHIP), a niikrog^p ..leike *. a g6p mukod6s6t vez6r!6 mtegrilt ^ramkor
• nagy felbont^su grafika: ha a g^p a k6perny6n sok pontot tud kulon megjeleniteni

• perifdria: a g^phez csatlakoztathatd megjeiem'to. Tarol6 6s adatbeviteh eszkozok
• program: feladat v6grehajtds^ra osszedllttott utasitassorozat

• RAM (angol betusz6). a g6pet haszndlb sz^mdra teliesen hoz24f6rhet6 (felulirhat6 6s kioivashatb)
mem6naterulel

• ROM (angol fc9»0sz6). csak kiolvashaid membnaterulel. amely a g6p pfogramozhai6s^g4t biziosii6

. tudasanyagot" tartalmazza
• software (szoftver). mmdaz. ami a g6pbe ..beleirhatd

"

• szintaxis: a prog^aaiif^sra vonatkoz6 formai sznb^iyok osszess6ge

kinson-f6le szab^lyokat), majd fogadja, el-

Ien(5rzi, elemzi a vissza6rkezett k6rd(5fveket.

6s osszesit6st k6szft az eredm6nyekr(5l. K6r-

d6(venkent 120 k6rd6st kezel, 2500 k6rd(5-

Ivet tud feldolgozni. Az ^Ital6ban ig6nyelt

statisztikai muveleteket elv6gzi, h^rom ke-

zel6stfpusb6l v6laszthat. 6s maximum h6t

v^laszlehet6s6get kezel. A program, ami
rem6lhet6leg \6 hi'r a szociol6gusoknak 6s

k6zv6lem6nykutat6knak. mindbssze 128
kbyte RAM mem6ri6t 6s floppy lemez meg-
hajt6t ig6nyel. ^ra 600 doH6r.

Az Ampere Inc. nevu jap6n c6g egy diplo-

matat6ska m6retu APL g6pet dobott piacra.

A HD68000-es mikrog6pre alapozott sz^-

mft6g6p a kovetkez6 elemeket tartalmazza:

64 kbyte akkuval mukod6 CMOS RAM 6s

egy 128 kbyte m6retu CMOS ROM. A k6p-

erny(5 foly6kony krist6lyos, 80^16 soros.

a mikrokazetta 200 kbyte-nyi inform6ci(5t tud

t^rolni. Az APL 63000 tulajdonk6ppen a teljes

IBM APL/SV-vel kompatibilis. A haszn^lt

oper^ci6s rendszer a Big- DOS. k6t program
egyideju futtat6s6ra alkalmas. k6t ..ablakkal".

A k6perny(5 felbont6k6pess6ge 480x128
k6ppont. A sz6mft6g6p alap^ra 1495 dollar,

minden 64 kbyte-os CMOS RAM 500 dollar.

6s egy 1 megabyte-os mikrofloppy tov^bbi

500 doll6r.

A Coursewarer nevu San Dieg6-i c6g 80 dol-

I6r6rt piacra dobott egy egy6ni tanul6sra szol-

g6l6 programcsomagot. amely az uzletkotfi-

ket eladni tanftja. A programcsomag neve:
Sold. A program az IBM PC, PC XT 6s PCjr
g6peken fut. eladni tanft 6s rendelkezik egy
Sales Lanager nevu adatb6zis-kezel6 rend-
szerrel. amely segit az uzletk6t(5nek az uzlet-

menet sz6mon tart6s6ban - vevfik list^ja,

id6pont-utemez6s. piaci tendenci^k stb.

A Data General szeptemberben bemutatta a

Data General/One hordozhat6. IBM PC
kompatibilis mikrog6pet. A g6p alapki6pit6se

korulbelul 3000 doll6rba fog kerulni. A sz6-

mft6g6p egy CMOS 8088-as mikroprocesz-
szorbbl, 128 kbyte CMOS RAM-b6l (512
kbyte-ra b(5vfthet(5) 611. Ehhez tartozik m6g
egy 720 kbyte-os 3 1/2-es inches floppy

lemez meghait6. Foly6kony krist6lyos lapos

k6perny6je 640^256 k6ppontb6l 611. m6-
rete 7.5x10.25 inch.
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Uj? Nem is annyira uj m^r. de a hazai

mikrosz4mit6g6pesek kozul m^g kevesen

ismerik a Iegkul6nf6l6bb j^t^kokra, rajzo-

l^sra 6s sok egy^bre haszn^lhat6 6rint(5-

t^bl^kat. Ez a kepen I^that6 Touchmaster ne-

vu t^bla a szeptemberi londoni sz^mit6g6pes

ki^llft^s egyik ujdons^ga volt. Gyerekek. fel-

n6ttek egyar^nt szivesen j^tszottak a t^bl^-

val. amely tobbf^le j^t6kot tud tobbf^le

v^ltozatban.

Azokban az orsz^gokban, ahol a m^rnoki

munka hat^konys^g^nak kulonleges jelen-

t6s6ge van. u] mikro-minisz^mitbgep piac

kezd kialakuini: a 32 bites munka^llomasok^.

A Computer World egyik szeptemberi sz^-

m^ban rovid cittekint^st ad err6l az uj piaci

szegmensr6l. ahol a vov<5k ig^nye annyival

meghaladja a sz^llft6keszs6get. hogy csak

a mikrog^pek kezdeti fellendul6si id6szak^val

lehet osszehasonlftani.

A 32 bites munka^llom^sok gyartas^val 6s

forgalmaz^s^val mintegy 30 v^llalat foglai-

kozik az Egyesiilt Allamokban.
Altal^nos jellemz6ik a k6vetkez6k:

• CAD/CAM alkalmaz^s,

• UNIX vagy specialis oper^ci6s rendszer,

• hal6zathoz val6 csatlakoz^si Iehet6s6g

(f(5leg Ethernet).

• ^ruk b^rmi lehet 1 0 000 6s 345 000 dollar

kozott.

• a CPU-k kozott tal^ljuk a MicroVAX,
Motorola 68010 6s az INTEL 8286-os

ti'pusokat.

A nagyobb cegek: Digital Equipment. Data

General. Apollo Computer, Perq mellett a

piac nagyobb r6sz6t kisebb v^llalatok bir-

tokolj6k.

A sok kisebb ceg sikere els6sorban annak

k6sz6nhet(5. hogy ezeket a g6peket konnyu

..polcr6l" v^s^rolhat6 elemekbfil ossze^llitani.

inkabb a hozz^adott szoftver a dont6, a

gy^irtm^ny el66llft^s6n5l. Ez annyit jelent.

hogy nem kell nagyobb t6ke a forgalmaz^s

beindi'tas^hoz. A sikerek - a szak6rt6k

szerint - els6sorban k6t t6nyez6nek ko-

szonhet(5k:

• a CAD/CAM 32 bites munkahelyek ^tlagos

^ra 30-50 ezer doII6r. Nagym6rt6kben no-

velik a m6rn6ki munka termel6kenys6g6t.

A v^llalatokn^l a kvalifik^ltabb m6rn6k6k

6vi keresete 60-80 ezer dollar. Term6szetes.

hogy ez a befektet6s igen gyorsan meg-

t6rul.

• az ut6bbi 6vekben v6gzett m6rnok6k tari-

terv6nek m^r szerves r6sze volt a grafikus es

m6rnoki alkalmaz^s. Sok frissen v6gzett

m6rn6k alkalmaz^si felt6telk6nt jeloli meg
ezeket a munkaeszkozoket.

Figyelemre m6lt6 az IBM t^vollete ezen a

piacon. A 3270-es PC kozelfti azokat a lehe-

t<5s6geket. amelyeket a 32 bitesek nyujtanak.

de a g6p tul lassu az igazi m6rn6ki alkalma-

z^sokhoz. Az Uj bejelent6s. az IBM AT.

szint6n rem6nyteljes lehet ilyen szempontb6l.

de nem az igazi megold^s m6g. Ahogy ez a

mikrog6pekkel tort6nt. az IBM esetleges

ujabb d6nt6se. ujabb term6ke ezt a piacot

is a talp^rol a feje tetei6re allithatja.

A Shugart 6s a Cogito c6gek, amelyek jelen-

leg 5 6s 10 Megabyte -os, 5V4 cellos lemeze-

ket forgalmaznak, varhat6an a kozeljovSben

20 Megabyte-OS lemezeket dobnak piacra

ugyanilyen m6retben. A Mitsubishi mar be-

mutatott egy ilyen m6retu lemezegyseget

875 dollar6rt.

Az IBM PC-khez a k6vetkez6 kulonleges

m6retu fixlemezes egys6gek kaphat6k: 65 6s

140 Megbyte-os lemezek 4995 6s 6995

doll6r6rt a Dragon Industries-t61.

A VIDEO Associates Labs nevu texasi c6g

elkezdte egy PC-Microkey nevu ,.k6rtya"

forgalmaz6s^t. amellyel IBM PC-hez kap-

csolva b6rmilyen sz^mft6gepen gener^lt

szoveget vagy grafik^t keverni lehet a k6p-

erny(5n, a mikrog6phez csatolt vide6beren-

dez6s k6peivel.

A Level I v6ltozat vide6-lemezj6tsz6val mu-

k6dtethet6. Ez a kombin6ci6 az automatiz^lt

oktat^s 6s penzt6rtermin6lok eset6n sz^mft-

hat els6sorban vev6kre. A Level II v6ltozat

majdnem minden vide6forr6s kever6s6t lehe-

t6v6 teszi. A term6kek IBM. Plantranics vagy

Tccmar grafikus k^rty^kkal mukodnek egyutt.

A Level I 900. a Level II 1805 doll^rba

kerul.

A szerkeszto azSrt van.

hogy a lap olyan legyen.

amilyenek az olvasdil
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A digitdlis technika egyre ujabb ujabb teruleteket h6drt
meg. Ilyen p^tddui a fllmgy6rt6s. Olvashattuk a sajt6ban,
hogy az Egyesiilt Allamokban eik^sziilt az eis5 sz^mitdg^p
segUs6g6vel k^szftett, eg6sz est6t betoltd film, a TRON.
Wthattunk a televfzid egyik kozelmultbeli „H£T" mGsord-
ban r^szleteket egy sz^mit6g6pes anim^cibs filmb6l. Ebbol
azt is megtudhattuk, hogy a berendez6s, melyen az ilyen f il-

mekelddtlfthatdk, m^regdr^ga es igen bonyoiult.
igy h^t jogos k^tked^ssef csbv^lhatja az Olvas6 a fej^t
a cikk cim^nek olvastakor, hogy jon ide a ZX 81 ? Pedig
nines t^ved^s. Az al^bbiakban r^szletesen ismertetunk egy
mozg6film el66int6 programot Sinclair ZX 81 -re, mellyel
b^rki elk^szftheti saj^t rajzfilmj^t. Termeszetesen a grafika
egyszerG lesz, amilyen egyszerO a ZX 81 dlldk^pes f6lgrafi-
k^ja, a szfnek vii^g^tbl tov^bbra is el lesziink z^rva ds a
„film" hossza is korl^tozott (legfeljebb 62 k6pkocka), de
ezeken a korf^tokon beliil a mozg^s teljesen szabad lesz,
drdemes a programot kipr6bdini I

Mieldtt elmondan^nk, hogy is kell a programot haszn^lni,
ndzziik meg, hogyan kell a sz^mlt6g6pbe betolteni.
A program alapvetden BASIC-ben Irddott, h^rom rovid
gdpi k6du rutin felhaszn^i^s^vai. A g^pi k6du rutinokat
a program 1. sordnak REM utasftisa tartalmazza. A prog-
ram betolt^s^t c6lszerQ ennek a sornak a befr^sdvai kez-
deni. A betolt^st az 1. listen I^that6 seg^dprogram segft-
s4g6vel v^gezhetjiik el leQegyszerObben.
Ennek els6 sora egy 73 sz^mjegyet tartalmaz6 REM utasl-
t^s. Ha a programot RUN nal elinditjuk, a 2. iista k6djait
be-POKE-olhatjuk a REM-be. Ha j6l v^geztuk az adatok
megad^s^t, a k6perny6n visszakapjuk a 2. list^t (baloldalt
a RAM clm6t, jobboldalt a k6dot tartalmazza).
A program ellendrz^sk^pp osszeadja a bevitt adatokat, 6s
ha j6l dolgoztunk, az ellen6rz6si osszegnek 14673-nak kell
lennie. Ha most a toltS programot ujra kilistdzzuk, azt
tapasztatjuk, hogy 1 . sora megv^ltozott, m^gpedig a 3. Iista
1

.
sor^val fog megegyezni. Ez is volt a c^lunk. el66llltottuk

a tuiajdonk^ppeni programunk v^gleges 1. sordt a g^pi
k6du szubrutinokkal.
Ezut6n a seg6dprogram 20-180 sorsz^mu sor6t kitoroljiik
6s befrjuk a fdprogram (3. Iista) tobbi BASIC utaslt^s4t.
Ha k^szen vagyunk a program betdlt^s^vel, cdlszerO dtm^-
solni kazett^ra. A m^sol^st GOTO 3-mal vagy RUN-nal
indltjuk. Igy a visszaolvasds sor^n a program a betolt^s
ut^n automatikusan elindul.
A program beolvasdsa a szdmit6g4p g^pkonyve szerint
tdrt^nj^k. Legal^bb 16 K mem6ria szuks^ges a haszn^latd-
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hoz. 16 K mem6ria eset^n a gdp bekapcsol^sa ut^n LOAD
.,MOZr'-t billentyuziink, majd a magnetofon elindftdsa
ut6n ,,NEW LINE"-t nyomunk meg. Ha a g6p mem6ri^ja
16 K-n^l nagyobb, ugy el6bb a RAMTOP rendszerv6ltoz6t
kell el^llltani az al^bbi utasltdsokkal, pi. 64 K mem6ria
eset^n

:

POKE 16388, 255
POKE 16389, 255
NEW
LOAD "MOZI"

A program betolt^s ut6n automatikusan elindul ^s felfrja
a cfmet, valamint az adott mem6ridndl szerkeszthetd leg-
hosszabb film k^petnek szim^t. (16 K eset^n 14 kdp, 64 K
eset^n 62 k6p.) Ha nagyobb memdria eset^n iscsak 14 k^pet
Ir ki a program, akkor elfelejtettuk a RAMTOP-ot eldtlftani.
ilyenkor a mGveieteket elolrdi keli kezdeni.
Ha ism^t megnyomunk egy gombot, a k^pernydt a program
kitorii ^s a k6p kialszik n^hdny m^sodpercre. Miut6n kivil^-
gosodik, az eg^sz k^p Ores lesz, csak a bal als6 sarokban
fog egy inverz (fekete alapon feh^r) "U" kurzor villogni.
A program most mGkod^sben van. A kurzor, nemcsak U,
hanem K, A, G is lehet, ezek kul6nbdz5 uzemm6do-
kat jelolnek, amelyet az6rt fontos tudni, mart az egyes
uzemm6dokban az egyes billentyGk funkcidja m^s. Az
aldbbiakban ezeket ismertetjuk:

[uj - 6tl4tsz6, ,,Oveg" uzemm6d. A kurzort a nyilakkal

mozgatva a k^pernyo eredeti tartalm^t nam v^ltoz-
tatja meg. Olyan, mintha a kurzor egy kulonSllo kocka
volna ^8 ezt az ablakon v^gighuzn^nk, a nr>og6tte I6v«
k^pet csak pillanatnyilag takarja.

A billentyGk funkci6ja

:

- NEW LINE ^tv6lt jKj uzemmbdba
- SHIFT 5 ( — ) : a kurzort baira mozgatja
- SHIFT 6 n ) : a kurzort lefel^ mozgatja
- SHIFT 7 ( t ) : a kurzort felfel^ mozgatja
-SHIFT 8 (-*): a kurzort jobbra mozgatja
- SHIFT 9 (GRAPHICS) : ^tv6lt \g] uzemmddba
- SHIFT NEWLINE (FUNCTION) :~6tv6lt [a i uzem-
m6dba '

- BREAK: megszakltja a program fut^s^t.

j
o] ~ uzemmdd : grafikus uzemm6d

Ebben az uzemmddban a nyilakkal jeldit gombok ha-
t^stalanok, csak azt lehet vez^relni, hogy milyen grafi-
kus karakter legyen a villogd kurzor hely^n a k^per-
ny6n.
-SHIFT 1-8: ] A megfeleld f6lgrafikus
- SHIFT Q-Y: [ jelre v^lt a kurzor
- SHIFT A-H: J alatt
- 0: Ores karaktert (SPACE-t) Ir a kurzor aid
- SHIFT 0: fekete n^gyzetet Ir a kurzor aid

- U: dtvdit [u] : uzemfnbdba
- NEWLINE: dtvdit |K i uzemmddba
- SHIFT NEW LINE (FONCTION) : dtvdit
m6dba

- BREAK: ledlHtja a program futdsdt

- alfanumerikus iizemm^dj^Ajnyilak hatdstalanok itt

is.

-A billentyGk feketdvel jeldit (SHIFT ndlkuli) karak-
terdt nyomtatja a kdpernyd soron kovetkezd helydre
(Jobbra, ill.sor vdgdn a kovetkezd sor el85 karakterd-
be). Vigydzni kell, mert kb. 1 s mCilva a lenyomott
billentyO ismdtelL—

,

-SHIFT9: dtvdit [G | uzemmddba
- NEW LINE: dtvdlt[_K] uzemmddba
- BREAK: megszakitja a program futdsdt.
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16514
16515
16516
16517
16518
16519
16520
16521
16522
16523
16524
16525
16526

42
12
64
35
14
21
6
32
126
229
197
254
118

16527
16528
16529
16530
16531
16532
16533
16534
16535
16536
16537
16538
16539

48
4
198
128
24
2
214
128
215
193
225
35
16

16540
16541
16542
16543
16544
16545
16546
16547
16548
16549
16550
16551
16552

237
35
13
121
254
0
32
228
201
237
91
123
64

[~k\ - Rajzoid uzemmdd.

- SHIFT 5-8: A megfeleld nyil ir^ny^ba mozog a kurzor

^8 az uj helyre Irja a karaktert, ,,ott hagyja a nyom^t".

Ha a be^intott karakter SPACE (Ores karakter) a kurzor

mozgat^sa a radlroz^snak felel meg.

- SHIFTS: ^tv6h: 1^1 uzemmddba
-SHIFT NEW LINE (FUNCTION):
m6dba

,

—

- U : dtvdit
I

U
I

uzemm6dba
- V: torii a teijes k6perny6t („CLS")
-N: a k6pet inverz6re v6ltoztatja. vagyis a feh^r

alapon - fekete karakterb6l fekete alapon - feher

karaktereket csindl
- S: k6perny6n I6that6 k6pet 4tm6solja a klvdnt film-

kockdba („SAVE")
- J : a megadott filmkock^t visszam^solja a k^pernyo-

re („LOAD")
- R: a megadott sz^mu k6pkock^b6l 6116 filmet lefor-

gatja annyiszor egym6s ut6n, ahogy a felhaszn6l6

kiv^nja (..RUN")
- Z: 4tmenti a filmet szalagra.

A szalagra mentes elott a program k6ri a film FILE-nev^t,

majd meg^ll 6s a k6perny6n megjeleno felirat utaslt^sa

szerint kell a magnetofont elokesziteni 6s a programot ujra

inditani. Ha valami hiba tort^nne a m6sol6sban es ezt

6szrevesszuk kozben. a magndt le kell 6llftani. visszacs6v6l-

ni, a programot pedig vagy a BREAK gombbal le^llitani

6s a k6perny6 elozo utasit6sa szerint ujraindltani. vagy

megvSrni. mig megjelenik az [jj] kurzor.

Ekkor az ismertetett mdiion a program seglts6g6vel jus-

sunk el a m6sol4sig : ( E] - (K] -> ©
Ha a filmet vissza akarjuk Jatszani, akkor az uj FILE-n6vvel

kell betolteni a programot a sz6mit6g6pbe.

Fontos figyelmeztet6s: SOHA NE HASZNALJON RUN
VAGY CLEAR PARANCSOT, mert a program nem fog

mukodni 6s az elk6szult film megsemmisiil

!

A fentieken kiviil a program mindig kiirja, hogy milyen

adatot v6r, vagy mit kell tennie a kezelonek.

A program mGk6d6s6t c6lszerQ egyszeru p6ld6kon begya-

korolni, 6s csak ut^na hozz6kezdeni egy hosszabb munk^-

hoz. A gyakortat sok hasznos otietre vezeti r6 a felhaszn^lot.

Hogyan mukodik a program? Az alapelv igen egyszerO.

Az eddigiekbol is kideriilt, hogy nagy r6sze egy egyszerQ

6ll6k6pszerkeszt6 program, amelyhez hasonldt csaknem
minden uj sz6mlt6g6p-tulajdonos ir mag6nak.
Ebbol ugy lesz mozifilm, hogy az egym6s ut6n kovetkezfi

f62isk6peket 6ll6k6pk6nt megszerkesztjuk majd a k6peket

sz6p sorban a program X$ v6ltozdj6ba lerakjuk. A film

visszaj6tsz6sakor az ilyen modon elore elk68zltett .,k6p-

kockakat" m6soljuk vissza gyors egym6sut6nban a k6per-

nySre. , .

A ZX 81-nel a keperny6n Iathat6 k6pet a RAM memOria
Display File nevG r6sze irja le. Ez a memoriateriilet a D-FILE

rendszervaltozdban t^rolt cimmel kezdSdik 6s a k6perny6n

pillanatnyilag l^thatd karakterek kodjat tartalmazza sor-

folytonosan, minden sor v6g6n egy NEW LINE karaktert.

Igy a Display-File hossza 21x33 = 693 byte.

A Display-File helye a ZX 81 -ben kotott. A valtoz6k helye

azonban sok mindentdl fugg egy programon beliil is.

(Megv6ltozik, ha torliink vagy beirunk. vagy uj BASIC-sort

vagy valtozo hivtunk be stb.) Ez6rt mielott az X $ v6ltoz6ba

a k6pet be- vagy kiirn6nk, a program megkeresi az X$
string-tomb helyet a mem6ri6ban. Ezt a muveletet a 40.

sorn6l kezd6d6 szubrutin hajtja v6gre. A rendszerv6ltoz6-

kat pedig a 3000. sorn6l kezd6d6 szubrutin k6rdezi le (ez

ut6bbi m6s programokban is jol haszn6lhat6
!

)

A Iathat6 6$ a h6tt6rben (X$) I6v6 k6p hely6nek meghat6-

16553
16554
16555
16556
16557
16558
16559
16660
16561
16562
16663
16564
16565

42
12
64
14
181
6
2
237
176
19
237
83
123

16566
16567
16568
16569
16570
16571
16572
16573
16574
16575
16576
16577
16578

64 16579 237
201 16580 176
42 16581 0
123 16882 237
64 16583 99
14 16584 123
181 16585 64
6 16586 201
2 ELLENORZESI
237 OSSZEG : 14673
91 16514 1
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354.0
fHf J . 3

5 e O

3^3 0
35S2
35 S 4.

3^QO3&00
36.05
3 e. 1

0

3I§§
3 ©4.0
4.335

4 33
3 ;< f
4.3 3rt
4. 3 3
4. 34 O
3+>
4.3.t 1
4.34^'
4.34.3
3 + y 4
4. 34 4.

4. 345
4.34.^.
3 :

•'

4. 3 4. T*

4. 3 4 if.

4 34 =1

4. 3 3
4.354.
4355
4.35e
4 3e.2
4 3 IB 3
4 364
4 3t.5
5 lir '=J

5 igiO
5 1 1
5 34 ?
5 3 a 3
534'9
5 "i5^0
5 35 35354
5 3 55535 e
5 35 "7

e.03 3
e0 c . 4
S 1 7 3
e 1 .' 4
e 1 7 5
e 3 3 5
5 33e
633T
6 3396340
6 34c;
6 3 4 :3

6 3 4 5
6 350
6 35 1
635 2
6354
6 35 56356
6 35 7
6362
6 3 1> 3
6 364
6 5 T 56ST6
6 6 4 7
66 4 3
664 -3

6 6 5 1
6 6 5^"
6654
6 655
665 7
6653
6660
6 6 6 1
66 6 3
66 6 4
66 6 6
666 7*

666 966^066T2
66-7 3
66 7*5
6 6 re
66 7»'5i

66Si
66 2
6634
6665
663 7
7» 14-0
7 14 1
7 14 2
7 15 2
7* 15 3
7 1 5 4
7* 164
7 16 5
T 166
7*16 7*

7 1 6 3
7* 16 3
7* IT 3
7 17471-75
V 1-76
7 17*7
7»17'6n33
7 lo'3
7* 190
-7335
T3 36
7"3 3 7'

^33 6
^33 9-340
^-41
*34 2
^343
^344
7 34 5
'34 6

4 7
:'.4 3

:.6 3
36 4

' '3 •=> 7
3 1 .3 O
140

3 150

PRINT fiT 21,0,Z«.fiT 21, 1. '^

INPUT .J
IF U<1 OP U 100 THErj GO TO
LET II = INTLET 1=1
GO SUB 40
GO SUB 50FOR K s 1 TOPOKE DD ,

D

POKE EE .

E

FOP L = 1 TO

II

1 I
RRtJ^ USP 1656S

130O

17*00

NE
t^lEXT KRETURN
|-;. I -.1 IB 'P 3
L E t B < = C \i P

1 )

PETUPt I

GO SUB 7* 3 39
LET B » = r: H R %

1 I

PET UP r J

GO sue 7'34 2LET B4-CHP*
L I

PETur;r J

Gu SUB 734 5LET B»s=CHR<
1 )

PFTUPN
Lt.T K»^'H"LET 0=1RETURN
LET K$^"H'*LET Q-2
RETURN
RETURf i

LET i.% =
LET U = 0
RE TURN
PET UP r 4

GO 3IJB
RETURN
RE T URN
L E T K « =
L ET Q = 1RETURN
RE TURf J

LET K * =
L E T iZ> ^ 2
PETUPrj
LET B*=:
REl iJPr

J

L ET 6 * -
RETURr J

REN H)GO 7. L»B
RETi .iRr J

LEI B « =
PET» IPN
LET B«=RETURN
LET 6 « =
RET URN
LET B«=-
PE T•U^.:N
LET t:-%=:
RET UPr i

LET K «LET Q = 2RE 1 Ltpr4
LET B « =
PETURT J

LET K«=
LET Q.-0
RETURN
LET B$ = -J-
RET UPfi
LET B*=r".!^-
PEl URN
LET B«=-fc"PET LIR f J

LET B*= - ••
RE T URf i

LET B< = -'^**
PETI.IPN
LET B « = "'•
PETLiprj
L-ET
PETLlpTvl
LET =
RET URN
LET B« = "«
RETURN
LET B^^"P*'RETURr J

LEI B*^-'^*"
RETL'RrJ
LET E* = "'i"
RETLIPfT
LET B*rr'-:^«-"
RETURN
LET B$=-x:.*'-RETURNLET B*^'ai"PET UPf iPEN Lonc-
G O TO 2000
RE T URr4PRINT PT O.O;
PRrJC- USP 165 14RET UfvtT
RET-I PL<ri
GO TO 350 0RETURN
PEN 5RUE
G O TO 2 7'00
RETUR'N
PE ri U L' E G
GO SUB ITOO
RETURN
PEN CLS

» PEEK rC>FILe4-V*3

' C-F ILE > y * 3

< DF ILE ,

•: DF ILE -f Y »3

a-

RETURNREN COPY
GO TO .1 i'00RETURN
IF Y =0 THEN RETLIRN
LET V=;v-1
RETURN
IP V -^'0 THETJ RETURN
LET Y =\ + 1
RETLirJTJ
IF > -0 THETT RETURf J

LET X=.V-1
RETLIRT J

TF -=3 1 THEN RETURN
LET y rr > + I

PE7 ur.-r j

LET K«=:"H"
LEI Q^i
REl URf J

L.ET K*="ei'*LET Q -0
RETLIPfJ
LET 0--1
LET K* = "B]'"
GO TO 10*:. 0

0
i



Csinald magad
MERGE
Szilvagyi G^bor tdrzsolvasonk nagyOn hasznos tudnivalo-
kat kozolt ve/unk. Ime:
A BIT-LET-ben kozolt teszteknel egy kifog^s (jogos) volt

a HT-1080 Z. iiletve a C 64 g^pekkel szemben, hogy nines az
utasit^sk^szletukben a MERGE utasit^s. Ez val6ban bosz-
szant6, ha a gyakran haszndit rutinjainkat ujra ujra be
kell ,,kopognr' a gepen. Ezt el lehet keruini egy „PSEUDO"
MERGE haszn^lat6val. Az eljdr^snak azonban van n^h^ny
korl^tozo eldir^sa. Ezek a kovetkezok:
1. Annak a programnak, amelyet a memoridba l^vo prog-
rammal akarunk osszef^sulni, magasabb sorsz^mu sorokat
kell tartalmaznia, mint a memoriaban levdnek.
2. A k6t program nem tartalmazhat azonos sorsz^mu soro-
kat. Ezek tal6n nem is tul szigoru felteteiek, ahhoz kepest,
amennyit nyerhetunk az elmaradt gepel^ssel. A dolog
ienyege az, hogy egy kicsit ,,becsapjuk" a BASIC inter-

pretert. Amikor a 2. mOveletre keriil a sor, a m^r bevitt

programunk veget adjuk meg a g^pnek, mint olyan cimet,
ahol a BASIC program kezdodik. Ezert a 3. muveletben ide.

a foprogramunk v^getol kezdve toiti be a m^sodik progra-
mot. A 4. muveletben m^r nines m^s h^tra, mint helyredlM-
tani az eredeti ^llapotot. Az ,,^l-osszef6suld"-t h^rom
g6pre - a HT-1 080 2, a C 64 es a VIC 20 - tal^lj^k meg al^bb.
Rem^lem. ez az apro trukk sok felesleges munk^tdl kim^li

meg a programozni szeretoket.

SCHOOL COMPUTER „MERGE"
1. Az elso program betoltese CLOAD-dal
2. Sorsz^m n^lkul beg^pelni:
C = PEEK (16634) * 256 + PEEK (16633) :C = C-2 : POKE
16549, C/256: POKE 16548, C AND 255
3. Ezut^n CLOAD-dal be kell tolteni a magasabb sorszs^mu
sorokat tartalmazd programot.
4. Sorsz^m n^lkul begepeini:
POKE 16548, 233 : POKE 16549, 66
Ezut^n a k6t program m^r „6ss2ef6sul6ddtt"

,

.

COMMODORE 64 „MERGE"
1. Foprogram betoltese LOAD-dal
2. Sorsz^m n^lkiil begepeini:
C = PEEK (45) + 256-PEEK (46) : C = C * 2 : POKE 43,

C AND 255: POKE 44, C/256
3. LOAD-dal be kell tolteni diskrol vagy kazett^rol a na-

gyobb sorsz^mu sorokat tartalmaz6 programot.
4. Sorsz^m n^lkul begepeini:
POKE 43,1 : POKE 44,8

VIC 20 „MERGE"
Eg^szen az utols6 mOveletig megegyezik a C 64-n6l kovetett
elj^r^ssal. de mivel a VIC 20-n^il a membriakidpitestol
fiigg a BASIC kezdocime, igy itt a 44-es membriacimre
m^s ^s m^s ^rt^ket kell „p6kolni".
a) ha nines t^rbovit^s akkor 16-ot,
b) ha 3 kbyte bovites van 4-et,

e) ha 8 K vagy tobb b6vit6s van 18-at.

Tehat egy bdvit^s n^lkuli VIC 20-ndl igy n^z ki a 4-es

mOvelet

:

POKE 43,1 : POKE 44,16

MEGJEGYZESEINK:
1. VIC 20 eseten a k^rd6ses sz^mokat bekapcsolas utin
kdzvetlenul. de mindenk^ppen a 2. I6p6s el&tt megk^rdez-
hetjuk a g^ptdl:
? PEEK (43). PEEK (44)
ugyanis a 4. 14p6sben a program elej6t adjuk meg a g^pnek
- amit, amig bale nem avatkoztunk, ,,magit6/" /sJ6/ tudott.

2. A HT g^peken a haszn^lati utmutato 16. oldalin irtaknak

megfelelden
SYSTEM
112288
utin mOkodik a RE parancs, amivel az e/s6 programunk at-

sorszSmozhatd. Igy, ha a m&sodik program el6g magas sor-

szdmon kezdddik, m/nd/g van megold^s. Ha viszont

az is kis sorszamokkal kezd6dik, akkor eloszdr tdltsuk be
a misodik programot, sorsz^mozzuk if pi. 9000-t6l 1-es6-

vel - s akkor mentsuk ki kazett^ra. EzutSn rem6lhet6leg
bev^l/k a letrt elj'^ras.

foz^sa ut^n az dtm^solast k^t rovid gdpi k6du szubrutin
v^gzi el a Z 80 assembly nyelv LDIR utasitdsa segfts^g^vel.
A harmadik g^pi kddu szubrutin a teljes k^p inverzre fordi-

t^s^t v^gzi el. A nyomtathatd karakterek kddjai a ZX 81 -ben
0-63 k6z6 esnek, az inverz karakterek^ 128-eal tobb mint
a normal karakterek^ ds k6djuk 1 28 6s 1 91 k6z6 esik. A rutin

ezt a szab^lyt haszn^lja ki. A kdpernydn megvizsg^l minden
karakter-k6dot 6s ha 128-ndl kisebb, 128-at ad hozz^, ha
128-ndl nagyobb, 128-at levon beldle.

A BASIC program e(6gg6 rugalmas ahhoz, hogy teret
hagyjon az olvas6 tov^bbi otieteinek megval6sft^sdhoz.
fgy p^ld^ul konnyen megoldhat6 sprite-ok defini^l^sa 6s
mozgatdsa dil6 h6tt6r elott, tobb sprite ill. szabadon mozg6
figura mozgat^sa egym6s fdlotti sfkokban stb. stb.

A k6sz ,,film" lej^tsz6s6hoz nines szuks6g a program kep-
szerkeszto rutinjaira, igy az elk6szit6s ut6n ezek a program-
reszek torothetSk 6s uj BASIC sorokkal helyettesithetdk.
Csak arra kell iigyelnunk, hogy RUN vagy CLEAR utasitdst

ne adjunk ki, 6s ne dimenzion6ljuk 6t az XS string v6ltoz6t,

mert akkor a film megsemmisul.
V6gulazoksz6m6ra, akfk j6ratosakaz assembler nyeivben,
kozdijuk a g6pi kddu rutinok assembter-list6j6t (I6sd:

4. lista).

J6 sz6rakoz6st I dr. Kaboldy P4ter
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A Mikrosz^mit6g6p Magazin 6s a BIT-LET szerkes2tos6ge meghirdeti
Az 6v magyar gy^rtm^nyu mikrosz6mit6g6pe szavaz^st. A szavaz^s
felt^teleit, m6dszere r^szleteit BIT-LET-unk cimoldalan olvashatj^ik.
A szavaz^shoz szuks6ges szavdz6c6dul6t a lap 33. oldal^n tal^lhatjak
meg.

E helyiitt kozoljiik azt a testes t^bl^zatot, amely segfts^get kfv^n adni
a szavaz^shoz. T^bl^zatunkban kozoljiik minden olyan tudom^sunk
szerint I6tez5 magyar gy^rtmdnyu mikrosz6mi't6g6p n6h6ny adat^t,
amely g6pet tudom^sunk szerint pillanatnyilag gy^rtanak.

A t^bl^zatban szerepl5 adatok, rovidft^sek magyar^zata:

1. Afejl6cbenszerepl6 BT = a biteksz^ma; SZ = a munkahelyeksz^ma
2. A mikroprocesszor ti'pus^n^l z^r6jelben a funkcion^lis anal6got
jeleztiik

3. A memdria m^ret^t kbyte-ban adtuk meg a kovetkezok^ppen

:

operatfv t^r minimum-maximum/csak olvashat6 t^r minimum-maxi-
mum
4. A munkahelyek szam^n^l a 19 olyan tobb munkahelyes rendszert
jelent, melyn6l nem 6llt rendelkez^sre pontos adat

5. A programnyelveket kezdobetQjukkel roviditettiik, igy A = Assemb-
ler, B = Basic, C = Cobol, F = Fortran, P = Pascal

6. Az 6rak csak t^j6koztat6 jelleguek, a p6nznemet az uj nemzetkozi
szabv^ny szerint jeloltuk. (HUP = Hungarian Forint)
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S;^JRT .: GRRF IKUS
SRJRT ;Cr/n

Pri-GRJNFO
MONITOR
PGT-rC8
RPPLE-II
CF3-r;osv
Msvs <cp/ri>
ORRFIKUS
SRJRT

B 1982
b;f.:p;plz 1933

KOMP. :> fl;B;F 1984
R:B 1932

CP/ri KOMP. R:B 1984
KOMP. GP/M R;B;GJF:P 1934
<OP/M> b;f-iv;c;p 1932

r;B;f;p 1934
a^B 1981

, , 1981
irl^P 1981

1981
ftlP 1931
t;F ' 1981

SRJRT
SRJRT
SRJRT

GRRF I KUS
GRRFIKUS
MONITOR
MONITOR
PPPLE-II KOMP.
RRRMKOR-ELL.
MSV3 <CP/M KOM
CP/M KOMP.
12K MODULRRIS
SVMON vCP/M-SZERU:' P
MONITOR R;B
MO-BOS < CP/M) ; T8IS R
RRRMKOR-ELL.
MONITOR R.B
M3VS -liCP/M KOMP. > R

300 000 HUF
1 040 000 HUF
500 000 HUF
27 000 HUF
250 000 HUF
105 000 HUF
200 000 HUF
350 000 HUF
875 000 HUF

300 000 HUF

B.:EDIT0R-RS3EMBLER 1981 350 900 HUF
b;f

B.:P

. > b;oj
B;f;P:

F
0-NVEL\

B.: F ; P.; FORTH

B

RDRTROGZ.

OP/r-^ cS MP/M
CP/M ES MP/M

2 K MONITOR

MONITOR
FEJLESZTO
FcJL-SZTO
OS/

1

MONITOR
RSX-11
UN I y. : ORS I S : CP/M-68K R ; B .: P ; C
FOLVRMRTSZRB . TRRK3 1 T-85
FO;-VRMRTSZRB. TRRNSIT-85
PROMOS- 16 B;~;P
PR0P08-16 b;f.. P
PROPOS (OP/M KOMP.> B.F.P
MONITOR B
RODOS < CP/M KOMP . > R ; B ; F ; P ; PLM

B;P;CLSP
R:P; B:OLSP

R;b;plc .

mm

CSOP

.

p;B
B; F

1981
1983
1934
1982
1932
1983
1982
1981
1981
1982
1982
1981
1983
1984
1982
1982
1982
1981
1984
1983
1930
1980
1932
1984
1934
1984
1981

58
19

000 HUF
900 HUF

300 000 HUF
300 000 HUF

34 000 HUF
130 000 HUF

40 000 HUF
410 000 HUF
250 000 HUF
330

215 000 HUF

4 000 000 HUF
15-24 000 HUF

<UPM - CP/M KOMP.> R;B/PLM

3 000 000 HUF
200 000 HUF

SRJRT 1934 30 300 HUF
1983 300 000 HUF
1984 900 000 HUF
1983 600 000 HUF
1983 20 000 HUF
1982 180 000 HUF
1980 900 000 HUF
1931

FD03 ^CP/M KOMP.> R;E.:P;PLM
FLEK:CP/M KOMP. ,

.

MSVS <CP/M KOMP.

:

MSVS <CP/M KOMP.

:

NETTV CCP/M KOMP.

b;C;f
b;C;f

> R.;B;F.:p
RSX : BT33 ; MMT2 R .: B ; 0 ; F ; P
SRJRT R.:B

TRSBOS ; MSVS ; CP/M-68K R ; B : ; P
F0B03 ; BOS-RV R ; B ; 0 ; P RBR
FOBOS ; DOS-RV R ; B .: c ; F ; P ; RDR

1981
1931
1934
1931
1932
1982
1933
1982
1931
1984
1933
1982

450 000 HUF
65 000 HUF
75 000 HUF
163 000 HUF
130 000 HUF
10 MILLIO HUF
236 000 HUF
1 400 000 HUF
3 700 000 HUF
2 500 000 HUF

-OBOS. BOS- R.iB;.0;F;P;BiBOL 1983 640 000 HUF
OS/Q ; RTS/Q ; COS/Q ; 0'- /Q B ; F .: FOKRL
03/H ; RTS/H ; C03/H B ; F ; FOKRL ; OPRL
IRBS CISIS>;FB0S B;F:P;PLM
OF/H'^-eeK R ; B F ; P ; c- -^velv
TRSBOS; NE^'iDOS; OP/M R; B; F; P
TRBS; IFB3;CP/M R;B

MONITOR R;B
TR3-D0S : NcWBOS; CP/M R.. B; F : P
SRJRT R ; B ; P .; GT I -PROG
NETTV <CP/M KOMP.) R;B;F.;P
CSOP. RBRTROGZ- .

.

RBRTROGZITESI
UP/r-

CP/M
CP/M.. C
SRJRT
CRBG
SOS <UNTK

CP/M KOMP.

:F;P.;

> r;B;F;p
R;B;c
P..B;

R;B
CRBOL
R; B.;F.;

1983
1982
1980
1984
1 933
1984
1982
1984
1981
1932
1982
1930
1984
1983
1982
1984
1981
1932
1934

650
700
450
300
400
500

000 HUF
000 HUF
000 HUF
000 HUF
000 HUF
000 HUF

16 000 HUF
400 000 HUF
550 000 HUF
250 000 HUF
6 000 000 HUF

200 000 HUF
250 000 HUF
599 000 HUF
1.5-2 M HUF
2-4 M HUF
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A Bolyai J^nos Matematikai T^rsulat kb. 1500 kul6nb6z6 szintu.

elS(5sorban matematika szakos oktatbt vallhat tagj^nak, ily m6don
]elent(5s inform^cibi lehetnek az els6 botladozb I6p6sekr6l.

EGY BIZOTTSAG - ELSOSORBAN A TANAROKtRT
A BJMT-on belul 1983 6sz6n alakult meg a sz^m(t6g6pes oktatast

SGgft6 bizottScig - akkor amikor a tv-b<5l, r^di6b6l 6rtesu(tunk a gdpek
d6mpingi6r(5l 6s tbbb mint f61 6vvel azel6tt. hogy a T^rsulat els6
(HIT) komputer^t megkapta. A bizotts^g els6 sz^mottev6 tdnyked^se
a decemberi ,.MI (GY KEZDTUK" ki^Ilft^s 6s cserebere volt. az6ta
hetente sz^mit^stechnikai kon7ult5ci6t tart a Sz6chenyi Istv^n

Kereskedelmi Szakkozdpiskol^ban, 6s a BIT-LET has^bjaln is igyek-
szik segiteni a pedag6gusokat.
A t^rsulat minden ny^ron v^ndorgyul6st szervez kb. 400 tan^rnak.
els(5sorban iov^bbk6p76s. tapasztalatcsere c6llal. A sz^mlt^stechnik^t
a Gzervez(5k 6s r6sztvev6k megkulonboztetett figyelme kfs6rte

az id6n is. N6gy plen^ris el6ad^son (Csirmaz L6szl6. Dusza Arp^d.
K(5hegyi-Zsak6. Sz6kely Jen6) kfvul hat csoport r6sz6re m^sf6l 6r^s
feladatmegold6 szemin^riumot szerveztunk. Itt el6re k6zhez kapott
25 feladatot besz6ltunk meg a hallgat6s^g aktiv reszv6tel6vel. Ki-

osztottunk egy BJMT-KFKI kozos kiadv^nyt is. (BASIC P6ldat^r I.)

Mindk6t rendezvenyunkon k6rd6fvet tolthettek ki a pedag6gusok
- n6vtelenul - ezekb6l a feh6r foltokat szerettuk volna megismerni.

Decemberben 92 iv 6rkezett vissza. a ny^ron (v^ndorgyul6s) csak 38.

F6leg az ut6bbi nem tekinthet(5 nagy mint^nak, de minthogy m6g
hasonl6 torz6 felm6r6sr(5l sem tudunk, ennek tapasztaiataira kell

szon'tkoznom. Ugyancsak hangsulyozni kell. miszerint a kibontakoz6
k6p j6val r6zs^sabb a val6s^gosn^l. hiszen a kb. 1 5-20%-os r6szv6tel

biztosan nem a legrosszabb iskol^k k6pvisel6ib(5l tevCddtt ossze.

Az al^bbiakban a k6rd6fvekb6l kirajzol6d6 helyzetet v^zolom.

SZAMlTOGtPEK AZ ISKOLABAN

A g6pek eloszl^sa:

1983.
december
1984. julius

0 gep

26%
6%

1 gep

52%
46%

2 g6p

12%
20%

3 vagy
tobb g^p

10%
28%

A null^ra magyar^zat. hogy Sital^nos iskol^k k6pvisel6i is voltak,

n6h^nyan semmit sem irtak. 6s persze elk6pzelhet(5, hogy valaki

t6len m6g nem l^tta a ..saj^t" g6p6t.

Kiderult a k6t id<5pontban k6szult felm6r6sb6l. hogy f6l 6v alatt

ielent6sen megugrott a v^s^rolt komputerek sz^ma: 12 ilyet jeleztek,

koztuk k6t C 64 ti'pust!

A GtPEK HASZNALATA
T6len iskol^nkent 2-3 tan^r haszn^lta a g6pet. ny^rra ez 4-5-re m6-
dosult. Az int6zm6nyek fel6ben m6r minden pedag6gus tud r6la.

Haszn^lata els6sorban matematika. fizika. technika l^rgyakban
(6r^kon?) t6rt6nik. egyebet alig ieleztek 1984-ben.

G6pek haszn6lata az oktatasban

:

Mat. FIz. Techn. Kem. Fold. Nyelv. Adm.

31 27 16 6

Min-
den
tan-
t6rgy

1

Semmi

Technika - ide sz^mitottuk a muszaki szakt^rgyakat is (..elektro",

..mechanika" stb.)

Nyelv - Debrecenben Papp Ferenc ve7et6s6vel igen komoly mun-
k^val nyelvi (gyakoroltat6-ellen(5rz6) programok tobb tucatj^t k6-

szftett6k el 1983 v6g6ig. Sokat 6tvett a Til is.

Semmi - Csak szakkon (BASIC-tanfolyam) tev6kenys6g szerepel.

Els(5sorban szakkon tev6kenys6g foiyik. egy-k6t csoport m^r szinte

mindenutt alakult. a csucs 5 szakk6r/g6p! A megfert6zott gyerekek
^tlagos sz^ma 20-30-r6l sz^z k6zel6be kerult, de ^Ital^ban csak
..l^tj^k" a ianul6k, sok helyutt felugyelet n6lkijl alig haszn^lhatj^k
a g6pet. M^rpedig tudom^sul kell venni, hogy egy tan^rnak j6val

kevesebb ideje lehet (csal^d. h^zimunka stb.), mint a sr^coknak.
EI6g gyakori a ..mindenki l^tta. p^ran m^r programoztak is" v6lemeny.
Nagyon hi^nyoltuk a szamft6g6pek jelenl6t6t a fakult^cid)b6l. szabad
s^vb6l. A v^ndorgyul6sen Simonovits Mikl6s mutatta be. mennyire
segfti 6X a komputer az analfzistanit^sban. V6lem6nyem szerint

hasonl6 Iehet6s6g volna a val6szfnus6gsz^mft^sban. kombinatorik^-
ban, kozelftS sz^mit^sokban. lineciris algebr^ban stb.

^rdekelt. mi lesz a g6pek sorsa a 70-80 napos ny^ri szunid(5ben?
Ide^lis lenne a gyerekek sz^m^ra (id6nk6nt) megszervezett ugyelet,

de sajnos ez eleny6sz(5 (3 iskola). Majdnem ennyire jo. ha legal^bb
a tanirok sz^m^ra hozz^f6rhet6 a suliban (11 helyen) vagy kdlcson-
adj^k t^boroknak. m^s int6zm6nyeknek (10 g6p). Legink^bb egy.
vagy tobb pedag6gus hazaviszi (22 g6p). amit szint6n pozitfvumnak
kell 6rt6kelni. 7 iskol^ban gondosan elz^rj^k. esetleg ..javitj^k"

(k6t h6napig?).

iiiiiniiriiiifijnfflinMrnM



1983 1984
50% 70%
5% 20%
20% 27%
20% 25%
18% 16%
10% 10%
15% 5%

IGtNYEK, VtLEMENYEK
Legink^bb persze arra voltunk kfv^ncsiak,

milyen segits^get igenyelnek a pedag6gusok:

Szakirodalom
Tov^bbk^pz^s
Oktato programok
Programcsere
G^pi k6d
Tov^bbi g§p, printer
Segi'tseg vez^rl^shez

N^HANY SZORVANY MEGJEGYZeS:

• legyen sz^mit^stechnikai fakultaci6 (ez nem oper^torkepzest

jelentene !)

• kapjanak t^mogat^st 6s nyilv^noss^got a kis^rletek

• kozpontilag sokkal tobb kiadv^nyt kellene terjeszteni

• a sz^mi't^stechnikai foglalkoz^s is sz^mitson bele az 6raszamba

• legyen tobb verseny

Ket k^rd^sre szeretn^k kit^rni - ugyancsak v^lemenyek alapj^n.

A mottdban 6rintett (tov5bb)k6pz^s-hi^nyt ar^nylag kevesen emli-

tett^k. A valddi ig6ny szereintem enn6l magasabb. csakhogy a pe-

dag6gusok m^r emii'tetten kev^s ideje nem kedvez a lanfolyam-
rendszernek. Valamilyen „levelez6*'-forma lenne kfv^natos. 6s nem-
csak szakmai, hanem mor^lis, ..adminisztrativ" t^m^ban is! Sokkal

hasznosabb lett volna. ha illet^kesek fogalmaznak meg azt, amit Ko-
v^cs Mih^ly tan^r ur javasolt az iskolasz^mit6g6pek c6lszeru haszn^-
lat^val kapcsolatban az Otiet 1984. m^rcius 22-i sz^m^ban.
Ezzel jelent(5sen megkon. /iten^k annak a lelkes pedag6gus-
nak a munk^j^t. akit a gyerekek ^alulrdl .,lazft^s6rt", tobb j^t6-

k6rt ostromolnak. Ugyanakkor igazgat6ja. szakfelugyel6je fel6 igyek-

szik szalonk6pess6 tenni a meg nem drtett, divatos i^t6knak tar-

tott tev6kenys6get. L6nyeg6ben hasonl6 a v6lem6nyem Sz^kely Jen6
fr^s^r6l, amit minden k6z6piskola megkapott: .,M6dszertani Iev6l

az iskolai sz^mft6g6pek haszn^latar6i" (OPI. 1 984. 1-1 3. oldalig).

Evvel fugg ossze a ..kozponti sz6cs6" gondja is. Sokan (10-25%)
tett^k sz6v^. hogy sz^mos helyen jelennek meg id6nk6nt 6rdekes
dolgok. de ezeket rendszeresen figyeini lehetetlen! Szermtem nem
a megl6v6 f6rumok cs6kkent6se jelenten^ a megold^st. hanem egy
olyan - kozel mgyenes - kozponti kiadv^ny indit^sa. amely kifejezet-

ten oktat6knak sz6lna. 6s ezt az iskol^k (esetleg jelkepes ^ron)
automatikusan megkapn^k. Nyilv^nval6 ugyanis. miszerint a pe-
dagogusok szakmai tov5bbk6pz6se nem n6h^ny lelkes csoportocska
szamarit^nus feladata. hanem az oktat^sugy6. Azt hiszem, a v^zolt

sz6cs6 m6g a sajn^latos k6t6ves k6s6ssel egyutt is pozitivum lenne.

Ir^som c6lja els6sorban gondolat6breszt6s. v^rjuk teh^t a tov^bbi
elkepzeleseket. javaslatokat. A BJMT emiitett bizotts^ga Iegut6bb
szeptember 26-^n ult ossze, tobbek kozott az 1 984-1 985-6s tan6v
tennival6it megbesz6lni.
V6gul egy ..szubjektiv" irodalomjegyz6ket tenn6k kozz6 6rdekl6d6k-
nek az utobbi idSszak n6h^ny kellemes olvasmany6lm6ny6b<5l:
Technika - 1983 szeptember6t6l napjainkig 30-40 kul6nb6z6 kom-
mentalt programlista l^tott napvil^got kezd6knek 6s k6z6phala-
d6knak.
Frzikai Szemie - 1 983 m^sodik fel6ben havonta. az id6n sz6rv^nyo-
san cikkek halad6knak. illetve vez6rl6s ir^nt 6rdekl(5d<5knek.

KOMAL - feladatok kezd(5knek, halad6knak.
R. Bradbeer - m^sok: Musoron a sz^mi't6g6p - kuldnb6z6 szinteken
alkalmazhat6 hasznos tudnival6k.

Sz^mi't^stechnika - Logs Gyula sorozata 1980. szeptembert(5l 1982.
okt6berig; Beszelget6sek A Sz^mit6g6pprogramok fr^s^nak Csala-
fintas^ga!r6l. (Kezd(3knek 6s koz6phalad6knak.) K6hegyi J^nos6k so-

rozata 1984-ben tobbszor: Programoz^si Fog^sok.
R^di6-technika - 1984-ben minden h6napban els(5sorban technikai

6rdekess6gek, 6s n6h6ny program is.

Nem emiftettem kulon a BIT-LET 6s a Mikrosz^mft6g6p Magazin
(r^sait, ezeket szerintem ^Ital^ban 6rdemes olvasni.

Tdrdk Turul

A heiyzet/o.

de nem remenytelenI"

szakkOrOknek!

A szubrutin-szervez^s technikajdra bemutatunk egy gepi

kbdu programot, amelyet FRIED KATALIN irt. A program
kozott vditozata HT 1080Z-re k^sziilt, de pi. ZX 81 -re

kdnnyen ^tlrhatd.

A program a k^perny6 elej^tdl kiir 255 karaktert, ism^t torli

a k6pernv6t. majd kifr 254, 253, . . . karaktert. Figyeljiik meg
a program sebess^g^t, a ciklusszervez^st 6s a szubrutin-

hiv^sokat! Az egyik meghlvott rutin (a 01 C9 H cimen kez-

d6d6) az interpreter k6perny6tdrl6 resze. A mdsik rutin"

a mintaprogram r^sze.

A f6program 255-t6l sz^mol lefel^. A rutin az elso, B-ben
tdrott sz^mu karaktert Irja ki.

A g^pi k6du rutin egyik trukkje, hogy A-t addig noveijuk,

amfg B<t kivonva betdle 0-t nem kapunk. Ha az eredmeny
m^g nem 0, akkor hozz^adjuk A-hoz az etdzdieg levont

B-t.

pEf^O^'-

A BASIC programban az utolsb adat 256, amit nem lehet

POKE-kal bevinni, teh^t atkalmas arra, hogy ez jelezze a

gepikddok vdg6t. Erre a 100-as sorra ugrunk.
Feladat: sziintessuk meg a sebess6gbdl ad6d6 viMogdst,
egy megfelelo helyre beirt v^rakoz6 ciklussal. Helyezzuk az
dbrdt a kdpernyd kdzep^rei

SZAMITASTECMNIKAI MELIEKLET NOVEMBER



Junius/ sz^munkban bocsatottuk ..Vil^ghddi'ld" utj^ra a Luk^cs
testv^rek kit-g4p6i a Homelab 3-at. Beszimoltunk az els6 gepeknek
a szolnoki t^borban ton^nt dpi'tds^rdl is. Ogy gondoijuk, bogy ha
egyszer valamilyen form^ban m^r elkdteleztuk magunkat egy uj g^p
mellett. akkor becsuletbeli kdteless^gunk is. hogy rendre t^jekoztassuk
az olvasdkai ..mi ujs^g kitunk tdj^n". Mielott azonban Luk^cs Jdzsef
fr^s^t kozoln^nk. hadd reag^ljunk n6h^ny olvasdnk ^szrev^tel^re.
miszennt a kdzdit kapcsol^si rajz egy sor ertetlens^ge*. iHelve hibM
tartalmaz. Sajnos. mint megtudtuk. a hfr igaz. Meg is fogadtuk. hogy
lapunk ton^neteben ez volt az els6 ds utolsd eset. hogy ekkora
kapcsol^si rajznak helyt adunk. Ezzel m^r azt is c/^ru/tuk. hogy nem ^11

sz^nd^kunkban a javitott rajzot kozolni. Ogy gondoijuk. hogy aki
komolyan foglalkozik a g^p meg^p/tds^nek gondolat^val. annak
ugyis meg kcll keresn/e Luk^csekat. s tdluk megkapja a kijavitott

rajzot. S ezek ut^n az uj hirek HOMELAB 3 ugyben:

Junius 6ta m^r sz^zn^l is tobb kit tal^lt gazd^ra. Ebb<5l otvenet m6g
a cikk megjelen^se el(5tt a szolnoki g6pepit(5t6bor vilt el. Ennek sajnos
az lett a kovetkezm^nye. hogy juiius elej^n leljesen tires k^zzel ^lltunk.

az els(5 lelkes 6rdekl6d6ket turelemre kellett intenunk. Az fg^rt 3 hetes
^tfut^st k^ptelenek voltunk tartani. 6s m6g a mai napig is van egy kis

csusz^s. Az ig^nyek l^nyegesen nagyobbak. mint amire felk^szullunk.
r^ad^sul n^ha a min(5s6ggel is baj volt.

Mostanra m^r ezeket a probl^m^kat - r^szben a klubtagok segi'tseg6-

vel - kikuszoboltuk. 6s t6nyleg biztons^gosan 6pithet(5 kitet adhatunk
az 6pft(5k kez6be. kellett jonnunk. hogy az olcs6s^got kevesebben
6rt6kelik. mint a tok^letes min6s6get. Szervez^si tapasztalatlans^gunk-
ra utal, hogy tobb f6lredrt6s is tort^nt a teljesft^s koruL Mi semmif^le
elektronikus alkatr^szt nem tudunk biztosi'tani! A programokat a g6p-
6pft6k EPROM-jaiba 6getjuk be, 6s a PROMOT is biztosi'tani kell.

Sokan nem kiildtek el id6ben az alkatr6szeket, 6s ma is volt n6h^ny
megrendel(5. akinek EPROM hfj^n m6g mindig nem kuldtuk el a kiteket.

Persze a legtobben nem f6lre6rt6sb6l nem kuldt6k az alkatr6szt. hanem
egyszeruen az6rt, mert nem volt. Ogy l^tszik, a g6p6pit6s korul ez a leg-

nagyoob neh6zs6g. R6ad^S'.j| ha van is alkatr6sz a kiskeresked(5kn6l, az

sokszor megfizethetetlenul draga. Az ^rakat egy6rtelmuen a ..kereslet-

keveslet" torv6nyG ir6nyftja. 6s valahogy a ..kfn^lat" kimarad a dologb6l.
J6I 6rz6kelhet(5. hogy a g6pepit6 mozgalom ^Ital keresett alkatr6szek

6ra mint kuszik egyre magasabbra. Igy mi teljesen hi6ba er6lk6dunk.
hogy a g6p 6ra alcsonyabb legyen!

tS ELEDNEK A GEPEK?
Igen, az mondhatom. el6g jol. Most m^r minden h6ten jon egy-ket
sr6c. riuyy megszuntett6k a z6rlatokat 6s kesz a masin^ja. A vid6kiekr(5l

kevesojbet tudok, de m6g eddig nem reklam^ltak, hogy amit 6pitettek.

az nem \6. Ugyan voltak gondok a g6phez adott leir^ssal is. de kozos
er6ve! m6r ezt is kijavftottuk. A g6pek 6leszt6s6ben egy6bk6nt a klub

segits6get nyujt. de ugy hallottam. hogy a tapasztaltak kozul n6h6nyan
n6mi pilenszolg^ltat^s fej6ben v6llalkoznak is ilyesmire.

A billentyuzet is bev^lt. b^r az osszerak^sn^l eleinte voltak neh6zs6gek.
(Az utmutat6 sokszorosit6sakor m6g nem lehetett pontosan tudni

a kapcsol6k r6gzft6s6nek modj^t. fgy a Iefr6s balladaian hom^lyos
lett.) Most m6r ott tartunk. hogy a Sinclair szekcio is 6rdekl6dik.

hogyan iehetne ZX-hez haszn^lni ezeket a gombokat. A hazai viszo-

nyokra egy6bk6nt jellemzO, hogy az alapj^ban v6ve h^zi c6lra meg-
hirdetett g6p6pit6s az ^llami v^llalatokat is 6rdekli. K6t szels(5s6ges

p6lda arra. hogy mi mindenre haszn6lj^k a g6peket. Vez6rl6k6rtya ^In6v

atatt (merthogy a sz^mi't6g6p sz6t tilos kimondani) hegeszt6automat6t
vez6rel az egyik, 6s a miskoici k6rh^izban agydaganatot derit majd fel

egy m^sik.

A FOLYTATAS?
M5r a juniusi sz^mban emiftettuk. hogy szereln6nk folyamatosan
tov^bbfejleszteni - hardverrel 6s szoftverrel egyar^nt- a ..H^zilabora-

t6riumot". Az6ta j6 n6h^ny b(5vft6s elk6szult. 6s ez els6sorban a lelkes

klubtagok 6rdeme.
M6rton G^bor koll6g^nk a Commodore hangprocesszor^t illesztette

a Homelab 3-ra. B6vit6s6hez a 6581 IC-t haszn^lta fel, 6s fgy a Com-
modore-ral teljesen azonos - Basic program szintj6n is azonos! -
hangk^rty^t 6pffett.

Frankhauser Jozsef fizikus 6vfolyamt^rsam otietes anal6g/digit6l

konvertert szerkesztett. A bovites ogy 8 csatorn^s A/D-t (ami D/A-nak

IS hasznalhato) es egy fuggetlen D/A-t tartalmaz. 6s az A/D 30 kHz-es
mintavetelez6st tesz Iehet6v6. Ehhez a k6rty^hoz egy EPROM. n6h6ny
74 CI 74. egy CA 31 1 30 6s egy p6r CMOS IC szuks6ges.
K6szult egy teljes[tm6nyvezerl(5 k^rtya is. ami a g6pt6l galvanikusan
elv^lasztva 5 db 220 V-os rel6t kapcsolhat. 6s optocsatol6kon keresztui

8 vonalat olvashat.

Most dolgozunk egy vonalk6dolvas6n. amit programok biztons^gos
6s nagy tomegO terieszt6s6re szeretn6nk haszn^lni. Biztat6an halad
a szines grafika. Monori Istv^n koll6g^nk nagyszeru grafik6t tervezett.

amit a legutbbbi BIT-LET is ismertetett. Ennek a Homelab 3-hoz
illeszked(5 v^ltozata hamarosan elk6szul. ..kit" form^ban is. K6szi'tunk

m6g j6t6kadaptert (Joystick) is a g6phez. 6s rem6ljuk el6bb-ut6bb
a programok is megszuletnek hozz^.
A szoftverfejleszt6sek kozul a legfontosabb a Basic-b<5v(t6s. Ez egy
2 K-stoldal6k az alapszoftverhez. ami kb. 20 uj utasit^ssal j6l haszn^l-
hat6 extr^kat val6sit meg. Itt csak ci'mszavakban emiitjuk az egyes
tulajdons6gokat. A g6pben egyszerre tetsz(5leges sz^mu fuggetlen
program lehet. amelyek egymast6l fuggetlenul hfvhat6k. A kazett^n

t^rolt programokb6l igy tetsz6legesen sok 6sszeolvashat6. Programok.
programk6szletek egy utasit^sra torolhetdk.

Uj fuggveny a MIN 6s MAX. ami az argumentumban felsorolt kifejez6-

sek kozul a legkisebbet ill. a legnagyobbat adja. Van t6rtr6sz. modul6
6s kerekfta fuggv6ny is. A HEX 6s DEC fuggv6nyekkel a hexadecim^-
lis=decimcilis konverzi6k v6gezhet6k. de a g6p elfogad hexadecim^lis
6s bin^ris sz6mkonstansokat is.

A FORMAT egy uj stringfuggv6ny, amivel format^lt kiir6st lehet meg-
oldani a t6bl^zalk6szit6k or6m6re.
Ebbe a b6vitesbe keruli az a Iehet6s6g is. hogy az utasit^sok egyetlen

gombnyomasra el6hfvhai6k legyenek. de a kor^bban meghirdetetl

magyar Basic csak a duplapontos antmetik^ban fert el.

A m6sik szoftver i6rgyu hir. hogy kozreadjuk a klubon belul a HOME-
LAB Szoftver fuzetek e\s6 darabj^t. Ebben a klubtagok ^Ital megfrt

Ieg6rdekesebb programokat tesszuk hozz^f6rhet6ve - egyel6re csak

iist^val. de ha a vonalk6d bev^lik. rejt6lyes csi'kok form6j6ban is.

Term6szetesen a sok felsorolt b6v(t6s. ugyanugy, ahogy a sz^mit6g6p

is. minden 6piteni v6gy6 rendelkez6sere 611. Ar^t azonban most ne

k6rdezz6k. Tul kor6n kellleadni a cikk k6zirat6t ahhoz. hogy felel(5ss6g-

gel nyilatkozhassak sz6mokr6l. Mindenesetre tartani fogjuk az eddigi

^rfekv6st!

R6szletesebb inform6ci6k6rl tov^bbra is a HCC Homelab klubhoz kell

fordulni. de kiz6r6lag csak Iev6lben. a Budapest. Bocskai u. 37. 1113.

ci'men vagy szem6Iyesen a kedd esti klubgyuleseken. az V. ker,

K6rolyi Mih6ly u. 9-ben. az Eotvos Klubban.

Gyerunk. 6pit6k! Lukics Jdxsef
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PROP-RAKOR-^2000
Raktarnyilvantartasi programrendszer

A RAKUR-2000 sz^mft6g6pes raktarnyilvan-

tartasi programrendszernek c^lja a rakt^r

optim^lis uzemeltetdse. az anyagmozgat^si
6s t^rol^si kolts^gek csokkent^se, a rende-

I6sek gyors 6s marad^ktalan teljesft^se. a

rakt^ri k^szletek 6s mozg^sok pontes nyilv^n-

tart^sa. E programrendszer, amely kisrakt^-

rakhoz haszn^lhat6. Iehet6v6 teszi a feladat

ell5t6s^hoz szuks6ges ^Iland6 6s forgalnni

adatok kezel6s6t.

A rakt^ri munk6t ir^nyft6 sz^mi't6g6pes rend-

szer a rakt^ri esem6nyek feliegyz6s6vel 6s a

pillanatnyi helyzetet tukr6z(5 naprak6sz ada-
tokkal egyszerusfti a rakt6ri forgalom nyom-
kovet6s6t 6s segfts6g6vel a felhaszn^il6 b6r-

mikor pontes adatokhoz juthat.

Felhaszndldsi lehetos^gek

A RAKUR-2000 olcs6, gyorsan telepfthel6.

6s 6ltal^nosan alkalmazhatb programcsomag.

A rendszer alkalmaz^si teruletei pi.:

• kiskereskedelmi rakt6rak

• vend6gl6t6ipari rakt^rak

• termel<5uzemek raktSrai

• nnez6gazdas5gi kisrakt6rak

A rendszer konnyen megtanulhat6 6s a

menupaneiek segfts6g6vel konnyen kezel-

het6.

A rendszer szervez^si 6s technoldgiai v

felt^telei

A rendszer olyan rakt^rakban alkalmazhat6,

amelyekben.

• az adott rakt^ri cikk csak egy t^rol6helyen

van

• egy t^rol6helyen tobb cikket is t6rolnak

• legfeljebb 2000 cikk t^rolhat6

• a t^rolt cikkeknek csak az ^tlagos egys6g-
6r6t kell nyilv^ntartani

• a rakt^rb6l v6telez6 megrendel6k (ugy-

felek) sz6ma legfeljebb 200 lehet

• egy id(5ben 2000 rendel6si t6tel tarthat6

nyilv6n

• a teljesftett rendel6si t6telek a nyilv^n-

tart^sbdl t6r6lhet6k

A programrendszer fel^pit^se

A rendszer be-, ill. kimenfi adatainak 6s

adatfile-jainak v6zlatos osszefugg6s6t a be-

mutatott 6bra szeml6lteti. Ez az 6bra m^r
,.fel6lesztetl" rendszerre vonatkozik. A rend-

szer a torzsadatok fe!v6tele ut6n k6sz a rak-

t^ri feladatok uzemszeru ell^t^s^ra.

Alapvetd szolg^ltat^sok

Cikk', ugyf^l- 6s rendel^sadatok karban-

tart^sa. Mind a torzsfile-okba, mind a ren-

del6sforgalmi adatokba szuks6gess6 v^lhat

uj t6telek felv6tele. a m6r bentl6v6 adatok

m6dosft^sa. torl6se. Iek6rdez6se. E muve-
letek elv6gz6s6hez a RAKUR-2000 p6r-

besz6det tesz Iehet(5v6. A muveletek kozben
elv6gzi mindazokat az ellen6rz6seket is.

amelyekkel el6rhet(5. hogy az adat6ilom6ny

bels6 logikai osszefugg6sei ne boruljanak

tel.

A rakt^ri mozg^sok kovet^se. Az operatfv

rakt^rkezel6shez elengedhetellenul szuks6-

ges a k6szletek 6s az ut^nrendel6sek pontos

^ MENUS
^

^MENU 2^

CIKKADATOK
KARBANTARTASA

RENDELES

^ENU7
^

RENDEL^SEK
KARBANTARTASA

rendelcsei^

Ijegvzeke

3
^MENU 3

^

LELT/^R

ES FILE^

UCYFELAOATOK
KARBANTARTASA

UGYFEL FILE

^ MENU 4

^

BIZONYLATOK

BEVETELE-
ZESi JEGY

^LELTAR FILE^ ^

3
{ MENU k

j

RENDELESEK
FELOOLGOZ ASA

visszave-

i

1 teleze'si

JEGY

FORGALOM FILE

1

FORGALOM
FELDOLGOZASA

LEjXrT TORdLT TELJESITElH

I
RENOEL^-

I
I RENDELE-I IrENOELE-

|

sekJ L—^ sekJ I

—

^sekJ
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nyilv^ntart^sa. Ezeket az adatokat a rendszer

a cikkr6rzsfile-ban tartja nyilv^n. EI6sz6r a

kezdeti feltolt^s sor^n be^llitja, majd a fog-

lal^sokat 6s a t^nyleges k^szletadatokal auto-

matikusan kezeli. Ez a bev6telez6s, a kiad^s.

a vipszav6telez6s 6s a storno-bev6telez6s

alapi^n t6rt6nik. Minden rakt^rozott kdszlet

6rt6ke szuks^g szerint be6llithat6.

Ennek alapj^n a felhaszn6l6 b^rmikor k^szit-

het ut^nrendel^si lisl^t. Az ut^nrendel6si

lista tartalmazza azon adatokat. amelyek

alapj^n a rakt^ros meghat^rozhatja az ut^n-

rendelend6 mennyis^geket cikkenk^nt.

Rakt^ri kdszletv^ltoz^sok. Rakt^ri mozg^so-
kat a bev6teiez6s, a kiad^s. a visszav6tclez6s,

a storno-bev6telez6s muveletek v^ltanak ki.

• A bevetelez^s hat^s^ra megtort^nik a

a bev^telezett cikkn^l a k^szlet 6s a szabad

k6szlet novelese, valamint az ut^nrendelt

k6szlet csokkent6se a bev6te!ezett meny-
nyis6ggel. A rendszer egyuttal bev6telez6si

jegyet is nyomtat. A bev6telez6si jegy sor-

sz^m^t automstikusan k6pezi.

• A kiad^st a felhaszn6l6 a kiv6teli lista

alapj^n v6gzi, de leheti an6lkul is.

A kiv6teli lista k6szit6s6re S7olg^l6 prog-

ram - t^rol6helyenk6nti bont^sban - tar-

talmazza a megadott hataridfire kiv6teie-

zend6 cikkek mennyis6g6t a rendel6sek

megjelol6s6vel.

A kiad^s sor^n megt6rt6nik a cikktdrzs-

^llom^nyban a k6szlet csokkerit6se. a

meqrendel6s-^llom^nyban az adott ren-

del6si t6telben a kiadott mennyis6g no-

velese. V6gul a rendszer a kiad^s alapj^n

sz^llft6levelet nyomtat. A sz^lHt6lev6l sor-

sz^m^t automatikusan k6pezi.

• A visszav6telez6s sor^n a rendszer csok-

kenti az adott rendel6si t6telben a kiadott

mennyis6get. a rakt^ri cikkhez tartoz6

k6szletet 6s a szabad k6szletet automatiku-

san noveli. A visszav6telez6shez vissza-

v6telez6si jegy k6szul nyomtaton.

• A storno-bev6telezes helytelen bev6tele-

z6st k6vot6en v^lik szijks6gess6.

A rendeles^llom^ny feldolgozdsa. A re n del 6s-

forgalmi file feldolgoz^s^hoz a kovetkezC

rendel6sek kimutat^s^ra van Iehet6s6g:

• Lej^rt hat^rideju rendel6sek. Ezek mind-

azon rendel6si t6teleket tartalmazz^k,

amelyeknek kiel6glt6se a feldolgoz^sig

nem t6rt6nt meg marad6ktalanul 6s a

teljesit6s hatarideje lej^rt.

• Torolt rendel6sek. Ezek olyan rendel6si

t6telek. amelyeket a felhaszn6l6 kor^bban

torolt az ^llom^nyb6l.

• Kiel6gftett rendel6sek. Ezek mindazon

rendel6si t6teleket tartalmazz^k. amelyek-

n6i a kiadott mennyis6g = a megrendelt

mennyis6g.

Az SZKI a programrerm^keirdl a Magyar
Elektronika c/mu lapban is rendszeresen

jelentet meg ismertetdket!
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• Dezaktivalt t6telek. Ezeket a program a

Iist6z^ssal p6rhuzamosan torii az adat-

^llom6nyb6l.

Napi rakt^rforga/om kimutat^sa. A rakt^ri

k6szletv^ltoz5sokkal kapcsolatos muveletek

mozg^sfajt^nk6nti adatgyujt6st is el6id6znek.

amely adatok rendezett t^rol^sa kijlon for-

galmi adatfile-ban tort6nik. A rakt^ri for-

galom feldolgoz^s^hoz a rendszer mozg^s-

fajt6nk6nt kilist6zza a forgalmi adatokat.

Lek6rdez6si Iehet6s6gek. Napi feldolgoz^sok

sor^n b^rmikor Iehets6ges a cikk-, az ugyf6l-

6s a rendel6sadatok Iek6rdez6se. A v6lasz a

k6perny6n jelenik meg.

Lelt^roz^s. A lelt^roz6s a cikkt6rzs6llom^ny

6s a t6nyleges rakt^ri k6szletek alapj^n v6-

gezhet6 el. tobb I6p6sben.

Lelt^rjegyzek k^sz/(6se. T^rol6helyenk6nti

bont^sban 6s ezen belul cikkenk6nt lista

k6szul. amely tartalmazza a cikk azonosft6j6t

6s megnevezes6t. valamint a lelt6rozott k6sz-

let beir^s6hoz Ores rovatokat. Egy r6s7letes

cikklist6t itt bemutatunk.

A rakt^ri kdszletek felm^r^se. A felhaszn^l6

a Ielt^rjegy76kr6l megadja a lelt^radatokat

a cikksz^mok szerint. A folyamat b^rmikor

megszakithat6 6s folytathatb. Ezzel el6rhet6,

hogy a lelt^roz^s a rakt^r norm^lis uzem6t

nem zavarva v6grehajthat6.

Lelt^relt6r^sek jegyz6ke. A Ielt6r bevitele

ut^n a rendszer kilist6zza mindazokat a cik-

keket. amelyeknel a nyilvantartott mennyis6g

elt6r a lelt^rozott6!, vagy nem t6rt6nt meg
a Ielt6radat bevitele.

A rendszer egy^b funkcibi

A rendszer gondoskodik arr6l, hogy a rend-

szer kezel6j6vel segft6k6sz kapcsolata legyen:

a g6pkezel6t kulonbozfi szinten v^laszt^si

Iehet6s6gek list^ja (menu) segfti a meg-
felel6 funkci6 kiv^laszt^s^ban 6s kozvetlenul

^tterhet egyik menuk6pr(5l b^rmelyik m§-
sikra. A kurzor vez6rl6se Iehet6v6 teszi a

kezel6nek. hogy egy forgalmi t6tel bevitele

sor^n b^rmikor tudjon m6dosftani vagy to-

i-olni.

Hardver-, ill. szoftverkornyezet

A programrendszer haszn^lat^hoz szuks6ges

hardver konfigur6ci6:

• M08X. ill. PROPER 8 professzion^lis

szem6lyi sz^mft6g6p alapki6pft6sben

• 2 hajl6kony m^gneslemezes meghajt6-

egys6g

• nyomtat6

A programrendszer a PROPOS-8 oper5ci6s

rendszer alatt fuctathat6.

RAKUR-2000 j- ak t ar n/ i 1 v an t ar t as i rendszer

RESZLETES CIKKLISTA

CI KKS2AM IT J S2AM TH MEGNE^^EZES EGYSEGAR M

I

H I MLIM KES2LET

0 0 0 11110 14 850 0000 01

1

1101 KOCKAS UONALAS PAPIR 0 . 30 100 0 0 DB

0001 1 1 1 102 850000 0 0 1

2

1101 BORITEK C4 0 . 40 50 .00 DB

0001 111103 8500000013 1101 BORITEK C5 0 . 55 100 00 DB

0001 111104 8500000014 1102 BORITEK C6 0 . 25 100 .00 DB

0001 111151 85000 000 1

5

1 201 UOrJALAb r'J7ET A5 4. 00 13 .00 DB

0001 1 1 1 155 850 0 0 000 1

6

1201 KEMENYFEDELU FUZET 18. 00 45 .00 DB

0001 1 1 1 159 8500 0000 1

7

1 20 1 REGI3ZTER A4 20 . 00 37 .00 DB

0001 1 1 1 l.<3 85000000 1

8

1 20 2 KOCKAS SPIRAL FUZET 5

.

00 8 . 00 DB

0001 1 1 1 164 850 00 0 00 1

9

1 20 2 ^.'ONALAS SPIRAL FUZET 8. 40 s .00 DB

0001 1 1 1204 850 00 00 0 20 1 30 1 SZAM0L06EPBE TEKERCS 1 2. 50 1 10 .00 DB

0001 1 1 1226 8500000021 1302 ROTEX SZALaG 35. 50 30 .00 DB

000 1 1 1 1251 85000 00 0 22 130 3 HAJTOGATOS DOSSZ I

E

2

,

50 100 .00 DB

000 1 1 1 1253 8500000023 2101 K> I LLAMZARAS DOSSZ I E 28

.

00 50 .00 DB

0001 1 1 1 254 8500000024 2101 MUANYAG DOSSZ IE 00 50 .00 DB

0001 1 1 1 258 85000000 25 2101 IRATRENDEZO KRASZNA 50 . 50 50 .00 DB

0 0 01111311 8500000026 2102 GOLYOSTOLL 8. 50 10 .00 DB

0001 1 1 1 515 850 0 00 00 27 2103 POST I RON 2. 30 50 .00 DB

0001 1 1 1318 8500000028 2103 ^v'EKWY FILCTOLL 00 500 .00 DB

0001 1 1 1319 850 00000 29 2104 ROTRING BETET 0 .5 16. 30 20 .00 DOBOZ
0001 1 1 1333 8500 0000 30 2104 ISKOLA I HEGtEZO 5. 70 5 .00 DB

0001 1 1 1335 8500000031 2105 TUZOGEP 35

.

00 15 .00 DB

0001 1 1 1339 8500000032 2106 BELrEGZOPARNA 1 6 50 5 .00 DB

0001 1 1 1344 8500000033 2107 PAPIRUAGO OLLO 136 0 0 2 .00 DB

0001 1 1 1 354 8500000034 2201 GEMKAPOCS 00 50 .00 DOBOZ

0001 I 1 1355 8500000035 2202 TUZOGEPKAPOCS 5 50 10 .00 DOBOZ



Harmadikos gimnazista \/agyok. Az el6z6 tan6vben megismer-
kedtem a sz^m/tog^ppe/. Egy HT 1080-on kezdtem a progra-
mok /rogat^s^t. E/dszor csak sima BASIC-ben. Ezen azt 6rtem,
bogy a be/so kodokat, fuggv6nyeket nem haszniltam. K6s6bb
m^rbaszn^/tam a CHRi-t, 6s STR/NG^-t, Oru/tem, v^grejobb
J^t^kprogramokat is Irbatok. Jott a probl^ma : pi. nem tudtam,
hogyan ellendriztessem k6t Qrhajo 6szeutkdz6s6t. Az IF utasl-
tds ut6n STRING^-t vagy CHRf-t Irtam, amelyre a g^p TM,
tipuskevered^s bibajiitirta ki. K6t beteFEB-en, a szobatirsaim
kdzul az egyik megtanltott a POKE 6s PEEK baszn6lat6ra, de
,nem volt idom teljesen elsaj^titani, igy ez6rt forduIok Onok-
bdz, bogy ma/d felv/lagos/tast adnak. A J6t6kok unalmasak,
\fagy nem annyira 6lvezbet6k, ba nines mell6 egy kis bang-
bat6s. A Magazinban egy kis program segits6g6vel ez /s.

megoldodott, de 6n szeretn6k pi. egy dalt megszolaltatni,
a szamit6g6pen nem tudok, mert bi6ba ismerem az OUT
utasit6st, ba nem tudom, mit irjak utana 6rt6keknek.
Vegiil olyan k6r6ssel fordulok Onokboz, amelyrdl azt biszem,
azt gondoljdk, ,,Mit akar ez a gepi koddaL biszen m6g BASIC-
ben sem tud mindentf". Hit igen. Amiigaz az igaz, de szeret-
n6m megtudni 6s megtanuini, bogyan lebet, bogyan kell g6pi
kodban programozni egy HT g6pet.

T6th Laszld 6100 Kiskunfelegyh^za, Kli^n Gyorgy u. 47.

KedvesT6th Ldszib! ^
Igaz^n nem akarjuk megD^ntani, de ha szerkesztos^gunkhoz
fordul seglts^g^rt, az a minimum, hogy olvassa a lapot. Sorba
veve ker^seit

:

1 . Amit az IF-fel kapcsolatban ir, nem teljesen vil^gos. Szives-
kedjen pontositani k^rd^s^t.
2. Ami a POKE 6s PEEK utaslt^st illeti, errol m^rtobbalkalom-
mal irtunk - elsosorban levelekre vAlaszolva. (Peldaul az
aprilis26-i Otietben megjelent BIT-LET-ben).
3. A HT ,,hangkepz6 szerverol" az OUT utasit^srol, s a mell6
irando sz^mokrol, az Otiet 1984. janu^r 5-i , 12-i, 19-i 6s m6jus
10-i sz6mdnak Sorvezeto rovataban olvashat el6g r6szletes
ismertet6st.
4. Ami pedig a g6pl k6dot illeti, lapozzon lapunk SORVEZETO-
jehez, ahol az errol sz6l6 sorozat 17. r6szet olvashatja.
V6gul - felreertes ne ess6k: nem vagyunk megs6rt6dve na-
gyon - de azert olvasson figyeimesebben !

programoz6s ismertet6se sokkal fontosabb lenne, mint
a BASIC-6.

^szrev6teleimen kivul lenne egy k6rd6sem is: megoldbato-e
a billentyuzet leolvas6sa a ZX 81 g6pen INKEY$ n6lkul?

HegedOs Gydzo Bp. 1112 Guly6s koz 3/b.

Vdlaszaink:
1. A BIT-LET magazin, vagy ahogy m6s Iev6llr6ink nevezik

a Super BIT-LET, nem ^lom. Sajnos kar^csonyra nem keszul el,

de m6r k6szul

!

2. A vastagodds, a gyakoribb megjelen6s pillanatnyilag csak
alom. Elsosorban anyagi okok miatt.

3. A Sorvezetot illetoen n6mi dnkritik6t gyakorolva be kell

vallanunk, hogy HegedOs Gyozdnek 6s m6s hasonl6 tartalmu

levelet fr6 olvas6inknak egyben s m6sban igaza van. Valoban
el6fordult neh6nyszor, hogy anyagszuk6ben alig adtunk vala-

mit e rovatban. Azzal viszont nem 6rthetunk egyet, hogy a

kezdoknek nem kell adnunk semmit e rovatban. Hiszen lapun-

kat s e rovatunkat a kezdoknek, s az oket tanit6knak is szanjtik.

A g6pi k6du sorozat, mint bizony^ra On is 6szrevette, azota

folytatbdott, de tov6bbra sem ig6rjuk, hogy megszakitasok
n6lkul, hetente jelentkezik. Ami az ^runkat illeti, k6pzelje

el, ha tobbszor jelenn6nk meg, s vastagabbak Ienn6nk, az

ezzel j6r6 tobbletkoltsegeket az olvas6kra akarn6nk h6ritani,

nos k6pzelje el, hogy akkor mennyibe keriiinenk !

4. A ZX INKEY$-al kapcsotatos k6rd6s6re egy6rtelmu a vSla-

szunk: BASIC-bdl ez nem oldhat6 meg.
Koszonjuk az oszinte levelet. M6skor is ragadtassa el magat, ha
ijgy 6rzi, ,,olyanja van" !

T(

k(

k<
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Tisztelt BIT-LET/
Eln6z6st a zavaras6rt, n6b6ny 6szrev6telem volna a BIT-LET,
illetve a SORVEZETO-vel kapcsolatban! A legutobbi BIT-LET-
ben a Jubileumi szam cimu cikkben Angyalosi L6szl6 szer-
kesztd kifejtette abb6li 6baJ6t, bogy megjelenjen a 100 oldalas
BIT-LET magazin. Nagyon drijln6k (gondolom m6g sok tiz-

ezren), ba ez nem csupan egy Jo tr6fa volna. Masodik k6rd6-
sem: nem lenne-e m6gis valabogy megoldbato, bogy vagy
a) a n6gybetenk6nt megjelend BIT-LET vastagodjon? b) sO-
rubb6, mondjuk k6tbetenk6nt megjelendv6 tenni a BIT-LET-
et?
Tov6bb6 nagyon druln6k, ba mondjuk - tdbb (6s bosszabb)
ZX 81 program I6tna napvilagot a lap basabjain - esetleg az
ilyen t6m6ju kulfdidi lapokbol megszerezve? (Ebbdl a g6pbdl
van Magyarorsz6gon a legtdbb.) Ami a SORVEZETO-t illeti:

Eldszdr, k6rjtik a tisztelt szerkesztdket, sz6moljanak utanam:
1 honapban 4, illetve 5 OtIet jelenik meg. Ennek ara 38,

illetve 47,50-be keriil. Ez6rt a - mondjuk 40 forint6rt a di6k
kap: 4, illetve 5 darab Otietet (amit vagy elolvas, vagy nem).
Egy darab BIT-LET-et, 5 darab SORVEZET6-t a g6pi kddu
programoz6sr6l. Illetve az utobbit csak kellene. Az utobbi
6 Otietben (kiv6ve a BIT-LET-esben) nem volt g6pi kddu
programozassal foglalkozd SORVEZETO. Hibaigazit6s, p6lda-
programok, pofonegyszerO BASIC program stb. 6s akkor m6g
nem is besz6ltem a mennyis6grdl ; negyed, sot batodoldalakat
foglal el ujabban a Sorvezetdl
K6rdezem 6n: egy sz6mit6stecbnika irant 6rdeklddd di6knak
mindig van fdldsleges 40 forintja arra. bogy ez6rt egy 16 ol-

dalas BIT-LET-et, 6s n6gy semmire sem baszn6lbatd Sorveze-
tff-t kapjon? Szerintem nem. Valdban igaz, bogy a BASIC
oktat6s fontosabb, mint az assembler, de csak meg kell

gondoini: baz6nkban az elmult k6t 6vben (v6gre egy drdmbir)
m6rlegal6bb tiz BASIC-kdnyv megjelent, mig g6pi kdddal fog-

lalkozd (tudomasom szerint) egy sem. Teb6t a g6pi kddu

M nnnn

B nnnn

obben k^rdezt^k a kozkezen forg6 TBUG nevu, HT-re frt program

3zel6s6t. A program g^pi k6dLJ programok megfr^s^hoz. belov6s6hez.

azett^ra ment6s6hez szuks^ges monitorprogram. K6t v^ltozata van:

! egyik a 4380H-497FH cfmekre t6lt(5dik be. a m^sik a 7380H-
97FH cfmekre. Parancsaik: (Az al^huzott nagybetu a parancs neve,

kisbetuk egy-egy hexadecim^lis sz^mjegy, a nem al^huzott nagybetu

ttsz6leges karakter.)

az nnnn cfmt<5l kezd6d6en v^grehajtja a mem6ri6ban
Iev6 programot.

az nnnn cfmt6l kezdve lehet m(3dosftani a mem6ria-

tartalmat. Ebb6l a parancsbbi az X betuvel lehet

kil^pni.

A g6pi k6du programba az nnnn cfmre tor^spontot

helyez el; amikor a v^grehajtj^ssal ide^r, azt meg-
szakitja. 6s a vezerl6st visszaadja a TBUG-nak. Egy-

szerre csak egy torespont lehet.

F Torespont megszuntet^se.

G_ A gepi kodu program v6grehajt^s^t a PC regiszter

^Itai meghat^rozotl helyr(5l kezdi.

P aaaa bbbb cccc XXXXXX az aaaa-bbbb cfmtartom^nyt kimenti

a kazett^ra XXXXXX n^ven. Ez k6s6bb a SYSTEM
parancs ut^n bet6lthet6. Betolt^s ut^n a / 6s NEW
LINE hat^s^ra a cccc ci'mr6l fog indulni.

A kazett^r6l a kovetkez6 g6pi k6du programot be-

tolti.

H_ A regiszterek 6rt6k6t kilist^zza a kovetkez(5 elrende-

z6sben;

AT' B'C
D'E'

• H'L'

AF B C •

D E H L

IX lY

SP PC
A regiszterek 6rt6k6t az M paranccsal lehet m6dosftani, a k6vetkez6

byte-okon: (A X hely^re a 4380H-497FH tartom^nyu programn^l

4-et, a m^sikn^l 7-et kell frni):

A' X826 A X82E IX X836. X835
F' X825 F X82D lY X838, X837

B' X828 B X830 SP X83A. X839
C X827 C X82F PC X83C, X83B
D' X82A D X832
E' X829 E X831
H' X82C H X834
L' X82B L X833

SZAMITASTtCHNIKII MEUEKIET NOVEMBER



KOVetkeZO SZamUnk dece-b.M8.4nie>enikm
minden h6ten az Otietben sz^mitSstechnika

A HARMADGgPNYERO 3. FORDULQjANAK MEGOLDASA
Sajnos igaz^n szep megoldast sem olvas6ink. sem mi magunk nem talaltunk e feladatokra.

(Akadna egy-k^t ..sz6p". de ezek tuls^gosan matematikaiak ahhoz, hogy kozoljuk 6ket.) Ez6rt h^t h^rom - men hogy h^rom feladat volt

-

olyan megoldast kozlunk, amelyekre az 6rt6kel6s sor^n m6g megadtuk a maxim^lis pontsz^mot.

Nyilvan a feh^r macsk^kat a Iehet6s6gekhez kdpes miel6bb. a feket^ket min^l k6s6bb szeretn^nk eladni. Ezt konnyen bel^that6an

a kovetkezS sorrenddel tudjuk legjobban megval6sftani:

Az igy el6rhet6 osszeg 35 300 forint. Hogy a C 64 megvehet(5-e bel<3le. most m^r csak azon mulik, hogy hoi 6s hogyan akarjuk beszerezni! I

Alii't^sunk: legalabb 23 fekete l^bnak kellett lenni.

Indokl^s: a) Ennyi el6g. Legyen az egyik tarka macsk^nak 4 feher. egy m^siknak 1 fekete. 3 feh^r, a 3.-nak 2 fokcto. 2 feh^r laba.

Ekkor eredetileg 23 fekete l^b van a zs^kban.

Az els5 mOvelet ut^n maradjon benne 2 fekete, 6 feh6r macska 6s az a tarka, amelynek 1 fekete l^ba van.

Ekkor a zs^kban 9 fekete 6s 27 feh6r l^b van.

M^sodik muvelet: visszateszunk egy feh6ret, majd kiveszunk 3 feh6ret, egy feket6t 6s azt az egy tark^t. .

A zs^kban marad 4 fekete 6s 16 feh6r 16b.

A 3. mGvelet sor6n betesszuk azt a tarka macsk6t, amelynek 2 fekete I6ba van. s kiveszunk 2 feh6ret 6s a feket6t. Ekkor a zs6kban

2 fekete 6s 10 feh6r 16b marad. Tefi6t 23 fekete 16b eset6ben val6ban megval6sfthat6k a feladatban lefrtak.

b) Kevesebb fekete 16b eseten a felt6telek nem el6glthet6k kil

1. 6szrev6tel: az 5 fekete macsk6nak eleve 20 fekete I6ba van.

2. 6szrev6tel: az els6 muvelet ut6n 9, a m6sodik ut6n 4, a harmadik ut6n 2 fekete 16b van a zs6kban. (Ez konnyen kisz6molhat6

a bennl6v6 macsk6k sz6m6b6l.) Azt szeretn6nk teh6t bel6tni. hogy a 3 tarka macsk6nak egyiittesen Iegal6bb h6rom fekete I6ba van!

3. 6szrev6lel; ha a m6sodik muvelet ut6n a zs6kban van fekete I6bu tarka macska. akkor fekete macska nem lehet benne.

s igy a 2. 6szrev6tel mialt a tarka macsk6knak Iegal6bb 4 fekete I6buk kell legyen. fgy a 3. 6s 2. 6szrev6tel miatt a legjobb esetben a v6g6n

egy darab olyan tarka macska van a zs6kban. amelynek fekete I6ba is van. s annak szuks6gk6ppen k6t I6ba is fekete.. Mivel az e\s6

muvelet ut6n 9 fekete 16b volt a zs6kban. ez6rt kell m6g lennie egy olyan tarka macsk6nak. amelynek Iegal6bb 1 fekete I6ba van,

fgy teh6t a tarka macsk6knak val6ban Iegal6bb 3 fekete I6buk van osszesen. Ezzel az 6lh't6st bel6ttuk. (Tyu. de bonyolult!)

3.
Mivel CHIP-CH^ZAR fekete. ez6rt ot l6rs6t 8 feh6r. 4 fekete 6s 3 tarka kozul kell vdlasztani*^

Ha nines koztuk tarka. akkor 5 esei Iehets6ges, 0. 1 . 2. 3 vagy 4 fekete. s a tobbi feh6r.
'

Ha 1 tarka van koztiik. akkor is 5 eset lehetseges: 0. 1. 2. 3 vagy 4 fekete van. s a tobbi feh6r.

Ha 2 tarka van koztuk, akkor 4 eset van: 0, 1 . 2 vagy 3 fekete 6s a tobbi feh6r.

Ha 3 tarka van koztuk. akkor 3 eset Iehets6ges 0, 1 vagy 2 fekete. s a tobbi feh6r.

[gy osszesen 17-f6le szfnossze6llft6sban v6laszthatt6k ki a kuldotts6get.

Az iskolai szakkoroknek kiirt pSIy^zatunk felt^teleit oktoberi BIT-LET-unkben olvashatj^k.

Az elso dij egy 64 kbyte-os HT School Computer.
Mindenki tapasztaihatta m^r, hogy a Magyarorszdgon mOkodo liftek egy r^sz^nek programja eleg gyengus.

Prdb^ijunk meg segiteni a lift programj^nak tov^bbfejleszt^seben. Ennek ^rdek^ben v^gezzuk el g^piinkon
egy lift szimuldci6jdt. A kepen l^tsz6djon, hogy dppen hoi tart a lift, s hogy hoi h6nyan v^rnak r^. h^nyan vannak benne.
Ezenkivut kdtf^le uzemm6dban pr6b^lhassuk ki liftiinket:

1. A lift osszes belsd gombj^nak, vaiamint az emeletek lefel^, illetve felfel^ ir^nyu tov^bbhaladSsdt is jelzo hivdgombj^nak
feleljen meg a g^p 1-1 billentyGje. A megfeleld billentyO megnyom^sa v^ltsa ki ugyanazt a hat^st. mint az igazi liftn^l

a megfeleld gomb megnyom^sa.
2. A g^p minden emeleten v6letlenszerQen gener^ljon ^rkezd embereket (esetleg kulonbozd emeleteken kuionbozo sGrGs^g-
gel), s azok v^letlenszerGen akarjanak valamelyik szintre utazni. (Nem egyforma valoszinGseggel.) Hogy embereink mit
,,nyomtak" meg az 6llom6son, illetve a liftben. arrol rendre tdj^koztasson valahogyan a k^pernyo. Felt6telezhetjuk. hogy
emberkeink helyesen haszn^ljSk a liftet, nem felejtkeznek el arrol, amirdi mi, hus-v6r emberek gyakran, hogy ha lefel^

akarunk menni, teljesen folosleges megnyomni^ felfel^ hiv6t is! S ezek ut^n liftrendszerunk ..szolgdija ki" emberk^inket
ugyanigy, mint amikor mi nyomogattuk a gombokat.

^ A feladat megold^s^t kazettdn kell bekiildeni 1984. december 31 -ig

k a kovetkezd cimre: Tudomdnyszervez6si 6s Informatikai Int6zet,

^ Budapest Pf . 454. 1372
A borft6kra, csomagra ragassz^k r^ G^PNYERO c^dul^nkat.

^^C^^^^t^^^^KK^^^jf^^jjU^^^^^^L S rn^9 egyszer felhfvjuk figyelmuket, hogy ha nem olvastdk,
- o' ^^H^^^^^KK^iSSSi^^^^^^tt keress^k meg oktdberi sz^munkban megjelent r^szletes

versenykiirdsunkat

!
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